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نشست رییس فدراسیون وسرمربی سابق کشتی آزاد

کشتی

بیــات:خادم وطــالیی اختالفـی ندارند

درپی برخی ش��ایعات درمورد احتم��ال کناره گیری محمدطالیی از مربی گی��ری تیم ملی ،علی بیات
سرپرس��ت تیم ملی کش��تی آزاد ضمن رد هرگونه اختالف میان خادم وطالی��ی گفت :بر خالف برخی
اخبار منتشر شده ،هیچگونه اختالفی میان خادم و طالیی و جود ندارد و این دو در کنار هم در کادر فنی
تیم ملی فعالیت خواهند کرد.
وی درباره مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه خادم و طالیی گفت :طالیی در جلسه ای که با خادم داشت
عنوان کرد زمان کمی برای آمادهس��ازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات جهانی پاریس داشته است.
که دو طرف پیشنهادات خود را در فضایی کامال دوس��تانه مطرح کردند.بیات در پاسخ به این سوال که
آیا طالیی کماکان به عنوان مربی در تیم ملی به فعالیت خود ادامه خواهد داد یا خیر خاطرنش��ان کرد:
قطعا همینطور اس��ت چرا که هیچ مش��کل یا کدورتی در میان اعضای کادر فنی تیم ملی وجود ندارد و
همگی همدل و با انگیزه برای کس��ب موفقیت تیم ملی و بازگشت به دوران اوج کار خود را آغاز کردهاند.
حضور خادم در راس تیم ملی نیز باعث ش��ده کش��تیگیران انگیزه بس��یار زیادی برای تمرین و کسب
موفقیت داش��ته باشند.سرپرست تیم ملی کشتی آزاد درباره معرفی کادر فنی جدید تیم ملی نیز اظهار
کرد :برخی از این نفرات بصورت ادواری کار میکنند و برخی دیگر نیز ثابت هس��تند .تمامی این نفرات

مورد ارزیابی قرار میگیرند و انشاءاهلل پس از جام تختی و پیش از حضور تیم ملی در مسابقات آسیایی
و جام جهانی ترکیب قطعی کادر فنی نیز به شورای فنی اعالم خواهد شد.بیات در پاسخ به این سوال که
آیا برنامهای برای اس��تفاده از امیر توکلیان و علی اکبر دودانگه مربیان سابق تیم ملی وجود دارد یا خیر

برنامه های تمرینی

برای جام تختی و قهرمانی آسیا

تمرینات نفس گیر کشتی گیران
آزاد درخانه کشتی موحد

گفت :از این نفرات هم با توجه به تجربه خوبی که طی س��الهای گذش��ته به دست آوردهاند به احتمال
فراوان در ردههای پایه اس��تفاده خواهد شد .خادم هم معتقد اس��ت باید به نفرات دیگر نیز فرصت داده
شود و مورد آزمایش قرار بگیرند.

به فکردوتیم درآسیایی و امریکا باشید

درجام جهانی امریکا
کشتی گیران جوان اعزام شوند
با توجه به اینکه اتحادیه جهانی مجوز ش��رکت تیم کش��تی آزادایران رادرجام جهانی صادرکرده است
،پیش��نهادما این است که درجام جهانی کش��تی گیران جوان اعزام شوند چراکه با این اقدام .می توان با
یک تیردونشانه زد .اول اینکه به پش��توانه های کشتی میدان داده ومحک جدی خواهند خورد ازسوی
دیگر درمس��ابقات اس��یایی که درفاصله کوتاه با جام جهانی اس��ت می توان یک تی��م مجزا اعزام کرد.
صاحب قلم معتقداس��ت از حاال به فکراعزام دوتیم جداگانه به جام جهانی ومس��ابقات قهرمانی آس��یا
باشید .که درجام جهانی اولویت با جوانان باشد

خانه کشتی شماره یک که به عبداله موحد تغییرنام داده این روزها محل آماده شدن گوش شکسته های
آزادکشورمان است .این تیم که بعداز مسابقات جهانی فرانسه جمع وجورشده با کادرفنی جدید تمرین
می کند .حضور رسول خادم به عنوان مسول فنی ،علیرضا رضایی،فردین معصومی،مسعودجوکار،هادی
حبیبی درکنار محمد طالیی نشان از تغییرات عمده درکادرفنی است .اردونشینان در تمرینات خود که
از چندروز پیش در محل خانه کش��تی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده ،تا  28دی
ماه به تمرینات خودادامه خواهند داد ..
هدف از این تمرینات آمادگی تیم ملی کش��تی آزاد برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی که
(روزهای  19و  20بهمن ماه در تبریز)رقابت های قهرمانی آسیا(اسفندماه در قرقیزستان) و جام جهانی
آمریکا که قراراست (فروردین ماه سال آینده در آمریکا)  .برگزارشود
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