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اکبر فیض

پایان کار تیم کشتی آزاد نوجوانان در رقابت های جهانی یونان

یک طال ،یک نقره و سه برنزاما..

4مدال سهم جویبار در آتن بود

اگر کارنامه کشورهای صاحب نام کشتی جهان رابررسی کنیم ،تیم
هایی دررده بزرگساالن موفق شده اند که درسطوح پایه پشتوانه های
خوبی را ساخته وپرداخته اند کردند..
با وجودی که برد وباخت درذات ورزش خصوصا کشتی بوده
وخواهدبود اما.فرازوفرود تیم ها وکشتی گیران دالیل مختلف دارند .
هرچند بحث فنی درنتایج به دست آمده تاثیر فراوانی داشته وخواهد
داشت.اما.درکنار آن بایستی به نقش کوچ ومسله روحی وروانی توجه
کرد .به اعتقاد ما .آمادگی جسمانی،روحی روانی کشتی گیر،سروزن
رسیدن ،نقش کادرفنی یا کوچ .دربرد وباخت کشتی گیران سهم
بسزایی درعملکرد تیم ها دارد.درمورد کارنامه کشتی گیران
نوجوانان می توان گفت :نتایج به دست آمده بدنبود،اما .مقام چهارمی
درنوجوانان قابل تعمق است .واقعیت این است اگر می خواهیم از
کورس رقابت ها خارج نشویم .بایستی عملکرد کشتی گیران
وکادرفنی درشورای فنی مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن شناخت
نقاط ضعف وقوت با آسیب شناسی اشکاالت فنی را شناخت .این
که بخواهیم توپ را در زمین داوران انداخته ونقاط ضعف را نپذیریم
،اشتباه بزرگ است !
پیشنهاد صاحب قلم این است .درکنار شناخت نقاط ضعف باید
سرمربی حفظ شده واگر نیازی به تقویت ویا جابجایی مربیان بود
تصمیم گیری شود  .درجریان این رقابت ها باردیگر جویباری ها
حرف اول را درتیم ملی آنهم نوجوانان زده وتوانستند از 5مدال به
دست آمده یک نشان طال ودوبرنز را به خود اختصاص دهند که نشان
از کار سازندگی کشتی در این دیار بوده وبی خود نیست که پایتخت
کشتی جهان نامگذاری شده است .بدون شک با پتانسیلی که کشتی
ایران دررده های پایه دارد با یک برنامه ریزی وتصمیم گیری منطقی
می توان برای آینده برنامه ریزی کرد وبه توفیقات بزرگ رسید .به
هر روی  .رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان روزهای  17تا 19
شهریورماه در شهر آتن پایتخت کشور یونان برگزار شد و در پایان تیم
ایران در وزن  54کیلوگرم توسط مهدی عشقی به مدال طال ،در وزن
 85کیلوگرم توسط عباس فروتن به مدال نقره و در اوزان  76 ،69و
 100کیلوگرم توسط محمد نخودی ،میثم زارع و سید مهدی هاشمی
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صاحب مدال برنز شد.گفتنی است تیم ایران درحالی با کسب یک
مدال طال ،یک مدال نقره و سه مدال برنز و  53امتیاز به عنوان چهارم
رسید .که سال گذشته در رقابت های جهانی گرجستان با یک مدال
طال و  2مدال نقره و  37امتیاز هشتم شده بود.

ویسی هفتم

در وزن  42کیلوگرم مهدی ویسی در دور نخست به دلیل حضور
نیافتن خوان کورتز از مکزیک پیروز شد اما در دور دوم مقابل
امیدجان جالل اف از ازبکستان با نتیجه  4بر یک شکست خورد و با
توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال ،ویسی به گروه بازنده
ها رفت .وی ابتدا در این گروه با نتیجه  10بر صفر خشیگدورج باتبایار
از مغولستان را شکست داد اما در دور بعد مقابل گئورگی تچوالدزه
از گرجستان در یک کشتی نزدیک با نتیجه  6بر  6شکست خورد و
هفتم شد.

جعفریان ورتبه هشتمی

در وزن  46کیلوگرم سید عرفان جعفریان پس از استراحت در دور
نخست در دور دوم مقابل سوتا اوگاوا از ژاپن با نتیجه  4بر یک به
پیروزی رسید وی در دور بعد مقابل ادالن عسکراف از قزاقستان با
نتیجه  9بر  9شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در
مرحله نیمه نهایی ،جعفریان از دور رقابت ها کنار رفت و هشتم شد.

خدابخشی دستش ازمدال کوتاه ماند

در وزن  50کیلوگرم محمد خدابخشی پس از استراحت در دور
نخست در دور بعد مقابل نارانخو نارمانداخ از مغولستان با نتیجه 14
بر  12شکست خورد و با توجه به شکست این مغولی در دور بعد،
خدابخشی از دور رقابت ها حذف شد.

مهدی عشقی وطالی ناب

در وزن  54کیلوگرم مهدی عشقی در دور نخست با نتیجه 8
بر  4روبرت هوارد از آمریکا را مغلوب کرد و در دور دوم مقابل
دمیربیک مقصوداف از تاجیکستان با نتیجه  9بر  7به پیروزی
رسید .عشقی در دور سوم با نتیجه  10بر  4و ضربه فنی از سد
والدیسالو اوستاپنکو از اوکراین گذشت و به مرحله نیمه نهایی
راه یافت .وی امشب برای حضور در دیدار فینال روبرتو بالنکو از
مکزیک را با نتیجه  9بر صفر شکست داد .عشقی در دیدار پایانی
مقابل کاناتا یاماگوچی از کشور ژاپن با نتیجه  6بر صفر به پیروزی
رسید و صاحب مدال طال شد.

پورمرتضوی هشتم

در وزن  58کیلوگرم مرتضی پورمرتضوی در دور نخست با توجه به
حضور نیافتن خوان کوئیزا از کلمبیا به پیروزی رسید اما در دور بعد
مقابل توران بایراموف از آذربایجان با نتیجه  10بر صفر شکست خورد
اما با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی ،پورمرتضوی به
گروه بازنده ها راه یافت اما در این گروه در مقابل دیار نوراخمت از
قزاقستان با نتیجه  3بر  3مغلوب و هشتم شد.

مقصودی حذف

در وزن  63کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور اول با نتیجه  4بر 4
مغلوب بیامبادورج انخبایار از مغولستان شد و با توجه به شکست این
حریف در مراحل بعدی ،مقصودی از دور رقابت ها کنار رفت.

