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گذاشتند.
مدیر فنی تیم ایزیپایپ کاشان درباره وضعیت لیگ کشتی نیز ،اظهار کرد :به نظر من لیگ قبلی
از بسیاری جهات بهتر بود .همچنین ما باید از جام باشگاه های جهان بهتر استفاده کنیم و برای
پیشرفت کشتیمان از آن بهره ببریم .چنین مسابقاتی می تواند انگیزه ای برای حضور بیشتر
تماشاگران در سالن مسابقات باشد چون احساس میکنم کشتی تا حد زیادی تماشاگران خود را
از دست داده است.
والدیمیر خینچگاشویلی

تما شاگران ایرانی بی نظیرهستند

والدیمیر خینچگاشویلی ،کشتیگیر گرجستانی تیم ایزیپایپ کاشان درباره قهرمانی تیم
ایزیپایپ در چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاههای جهان اظهار کرد :حریف
آمریکایی من در دیدار فینال حریف خیلی سرسختی بود و به دنبال این بود پیروز این مبارزه
شود اما توانستم با استفاده از تجربه و شیوه مبارزه درست پیروز از تشک خارج شوم و در قهرمانی
تیمم نقش داشته باشم .البته تشویق تماشاگران ایرانی و حمایتهای آنها نیز نقش مهمی در
پیروزیهای من در این رقابتها داشت.
دارنده مدال طالی کشتی آزاد جهان و المپیک درباره ارزیابی خود از سطح فنی چهارمین دوره
رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاههای جهان گفت :سطح مسابقات بسیار خوب بود و قهرمانان
و عنوانداران زیادی از ایران و جهان در آن حضور داشتند که نشان دهنده سطح قابل قبول این
رقابتهابود.
او با تمجید از شور و اشتیاق تماشگران ایرانی خاطرنشان کرد :تماشاگران ایرانی در جهان
بینظیرند و با تمام وجود عاشق کشتی هستند .به همین دلیل هم من و هم بسیاری از
کشتیگیران مطرح دنیا دوست دارند به ایران بیایند تا در مقابل تشویقهای مردم کشتی دوست
ایران مبارزه کنند .از این که این فرصت فراهم شد تا چنین تجربه خوبی را داشته باشم خیلی
خوشحالم.
خینچگاشویلی افزود :کشتی ایران همواره جزو برترین قدرتهای جهان بوده و قهرمانان زیادی
را به کشتی جهان معرفی کرده است و من احترام ویژهای برای کشتی ایران و جایگاه آن در جهان
قائل هستم.
رقیب حسن رحیمی ،آزادکار وزن  ۵۷کیلوگرم ایران که در مسابقات جهانی ۲۰۱۵
السوگاس در دیدار فینال موفق به شکست رحیمی شد درباره کشتیگیر کشورمان گفت:
خیلی دوست داشتم او هم در این مسابقات حضور داشت و با او مبارزه میکردم .برای او به
عنوان یک رقیب کشتی بلد احترام قائلم و امیدوارم هر چه زودتر دوران مصدومیت خود را
طی کند و به کشتی بازگردد.وی در پایان درباره اهداف خود در کشتی خاطرنشان کرد :به
دنبال این هستم برای دومین مرتبه در المپیک  ۲۰۲۰توکیو به مدال طال برسم .قصد دارم
به وزن  ۶۵کیلوگرم بروم و کارم را در وزن جدید دنبال کنم.

نماینده اتحادیه جهانی کشتی:

تماشاگران ایرانی عاشق کشتی هستند

لونت سن داور المپیکی کشتی ترکیه و نماینده اتحادیه جهانی کشتی ،گپس از پایان
لیگ جهانی گفت :چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان با
حضور  13باشگاه از سراسر دنیا به بهترین شکل ممکن برگزار شد و شاهد مسابقات
جذاب و دیدنی در این رقابت ها بودیم وی افزود ،اوج هیجان و جذابیت کشتی را در
دیدار فینال بین نمایندگان ایران و آمریکا دیدیم که برگزاری چنین رقابت هایی در
راستای حفظ کشتی در المپیک بسیار تأثیرگذار است.
سن با بیان اینکه ایران بهترین تماشاگران دنیا را در کشتی دارد ،خاطرنشان کرد:
تماشاگران ایرانی عاشق کشتی هستند و با حضوری بی نظیر ،تنها به تشویق تیم خود
می پردازند.وی در پایان خاطرنشان کرد :بعنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی گزارش
مثبتیرادرموردسطحکمیوکیفیاینرقابتهابهاتحادیهجهانیارائهمیدهم.

خداحافظی 3داورکشتی

خسته نباشید به دامغانی نژاد،منصوری و خداپرست

در روز پایانی رقابت های لیگ جهانی کشتی آزاد 3تن از بهترین داوران کشتی کشورمان به دلیل بازنشستگی از دنیای کشتی خداحافظی کردند دنیای ورزش ضمن خسته نباشید به داوران عزیز برای آنها آرزوی
سالمتی وموفقیت دارد احمد دامغانی نژاد ،ایرج منصوری و رضا خداپرست از داوران بین المللی کشتی کشوربودند که به سن بازنشستگی رسیده  ،از دنیای کشتی خداحافظی کردند.همچنین کولماتوف داور
بین المللی قرقیزستان نیز از دنیای داوری خداحافظی کرد.فدراسیون کشتی در مراسمی با حضور محمدعلی صنعتکاران ،محمد ابراهیم سیف پور و پرویز سیروس پور با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای از این داوران
قدردانی کرد.همچنین از سوی فدراسیون کشتی از لونت سن نماینده ی ترکیه ای اتحادیه جهانی در این رقابت ها نیز قدردانی شد.
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