کشتی

قهرمانی پشتوانه های کشتی فرنگی در آسیا با  ۵طال و  ۲نقره

جوانان فرنگی کوالک کردند
پشتوانه های کشتی فرنگی ایران در چین تایپه قابیت های خودرا نشان داده وتوانستند با اقتدار عنوان
قهرمانی را به نام خودثبت کنند.کسب 5مدال طالو2برنز درقاره کهن .نشانگر آن است کشتی ایران
دارای جوانان شایسته ای است که باید از آنها حمایت کرد.
منطق کشتی هم حکم می کند بایستی به پشتوانه ها وجوانان میدان داد در مسابقات انتخابی ترکیب
تیم های ملی را شناخت .انتصاب تیم ملی درسال های نه چندان دور لطمات شدیدی به کشتی وارد
ساخت،.که خروجی آنرا همه دیدند.
به هر حال  .در ادامه رقابتهای کشتی فرنگی جوانان آسیا که در چین تایپه برگزار شد ،پویا دادمرز
نماینده وزن  ۵۰کیلوگرم ایران در دیدار نهایی مقابل آلپامیس دادستانبک از قزاقستان با نتیجه دو بر
یک به برتری رسید و گردن آویز طال را از آن خود کرد.
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی روسیه

8ملی پوش روسیه شناخته شدند
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور(انتخابی)روسیه در حالی در منطفه اینگو شتیا روسیه برگزارشد
که خبری از نامداران روس نبود .درمیان گوش شکسته های درجه اول این کشور.انورگدیف،نایب
قهرمان المپیک وحریف حسن یزدانی در المپیک ریو،سوسالن رامونوف ،قهرمان المپیک  ، 2016از
چهرهای غایب روسیه درانتخابی بودند.اما علت غیبت این کشتی گیران .مصدومیت بودکه به تایید
کمیته پزشکی روسیه رسیده بود .مشخص نیست که آیا تا شروع مسابقات جهانی 2017این نفرات
شانس پوشیدن دوبنده تیم ملی را خواهند داشت یا خیر؟ چراکه براساس مقررات کشتی روسیه برای
ملی پوش شدن همه کشتی گیران باید درانتخابی شرکت کنند ،حتی عبدالرشید سعداله یف .قهرمان
جهان والمپیک!در روسیه هیچ کشتی گیری نمی تواند برای کادرفنی شرط وشروط گذاشته وخودرا
مستثنی از دیگران بداند،که برای معرفی نفرات ملی پوش مسابقات انتخابی مالک است .به هر حال.
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور روسیه روزهای .در منطقه اینگوشتیا برگزار شد و در پایان نفرات
برتر اوزان مختلف مشخص شدند.نکته جالب این که عبدالرشید سعداله یف .به رغم این که بعداز
المپیک به وزن 97کیلو،آمده توانست با برتری مقابل حریفان در فینال هم ،والدیسالو بایتسایف ،را
شکست داده وصاحب دوبنده روسیه شود.
اسامی نفرات برتر انتخابی روسیه
وزن ۵۷کیلوگرم -1 :زائور اوگایف  -2آرتم گبکوف  -3اوماک سوریان و دیمیتری آکسنوف .وزن
۶۱کیلوگرم -1 :گادشی مراد رشید اف  -2ویکتور راسادین  -3بخان گویگریف و اسالم دودایف .وزن
۶۵کیلوگرم -1 :آالن گوگایف  -2مورشد موتالیموف  -3کوالر ناچی و ایمام آدژی اف.وزن ۷۰کیلوگرم:
 -1ماگومد حبیب کادیماگمدوف  -2ماگومد دبیرگادجیف  -3داوید بایف و رسول ژوکایف.
وزن ۷۴کیلوگرم -1 :ختیک سابولوف  -2گادجی نابیف  -3آالن زاسایف و نیکیتا سوچکوف وزن
۸۶کیلوگرم -1 :والدیسالو والیف  -2شامیل کودیاماگمدوف  -3ارسالن علی موسی اللیف و آنزور
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دادمرز پیش از این در دور نخست استراحت کرد و سپس هشت بر صفر وون از کره جنوبی را شکست داد.
سپس در نیمه نهایی هفت بر سه اورتیک بویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت.
دیگر نماینده ایران در روز پایانی این رقابتها امیر محمد حاجی پور بود که در فینال وزن ۱۲۰کیلوگرم
به مصاف ساتیش ازهند رفت و در پایان با نتیجه شش بر سه به برتری رسید و پنجمین مدال طالی ایران
در این رقابتها را از آن خود کرد.
حاجی پور در دور نخست کشتی گیری از کشور میزبان را  ۹بر صفر برد  ،سپس مقابل رومن کین از
قرقیزستان هفت بر صفر به برتری رسید و در نیمه نهایی نیز کیسونگ کیم از کره جنوبی را هشت بر صفر
برد.
در روز نخست این رقابتها نیز تیمایران توسط محمدجواد رضایی ،امین کاویانینژاد و مهدی بالی در
اوزان  ۶۶ ،۵۵و  ۸۴کیلوگرم صاحب مدال طال و کرامت عبدولی و امیرمحمد نوروزی در اوزان  ۶۰و ۹۶
کیلوگرم صاحب مدال نقره شد تا در پایان این رقابتها تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با پنج طال و
دو نقره مقتدرانه بر سکوی نخست این رقابتها قرار بگیرد.گفتنی است،محمد شربی نیازی در وزن ۷۴
کیلوگرم نیز با شکست مقابل حریفان هشتم شد.
اوریشف.وزن ۹۷کیلوگرم -1 :عبدالرشید سعداله یف  -2والدیسالو بایتسایف  -3رسول ماگومدوف
و یوری بلونووسکی وزن ۱۲۵کیلوگرم -1 :آنزور خیزریف  -2ماگومدقاضی نوراسولوف  -3سیبیک
ماکساروف و ادالن ابراگیموف
رقابت های کشتی قهرمانی جهان  ۲۰۱۷به میزبانی پاریس پایتخت کشور فرانسه روزهای  ۳۰مردادماه
تا  4شهریور برگزار می شود.
امیدنوروزی:

من نیازی به احترام شورای فنی ندارم.؟!
در حالی که دوهفته پیش شورای فنی کشتی آزاد اعالم کرد به پاس افتخارات حمیدسوریان
وامیدنوروزی این دوکشتی گیر مجوز شرکت درانتخابی را دریافت کرده اند.اما امید نوروز ی نه تنها از
این فرصت برای حضوردرانتخابی استفاده نکرد که گفت:شرط من این است که همه کشتی گیران هم
وزن من با یکدیگر کشتی گرفته ودرنهایت نفربرنده با من مسابقه دهد؟!
مروری بر اظهارات نوروزی در خصوص مسابقات انتخابی و تصمیمات شورای فنی .خالی از لطف نیست.
امید نوروزی  ،درباره دعوت شورای فنی از او و صدور مجوز برای حضور در رقابتهای مرحله انتخابی تیم
ملی به نشانه احترام به این کشتیگیر ،اظهار کرد :من نیازی به احترام آقایان شورای فنی ندارم ،بلکه آنها
هستند که باید از من خواهش و التماس کنند تا به تیمملی بیایم! من بیشتر از  100کشتیگیر ،دینم را
به تیمملی ادا کردهام و به خاطر موفقیت کشتی ایران سالها قید زندگی و خوشیام را زدهام
وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نباید منتظر حضورش در رقابتهای مرحله نهایی انتخابی
تیمملی باشیم ،گفت :تا زمانی که کادرفنی تیمملی تقویت نشود و افرادی به عنوان مربیان با تجربه به
کادرفنیاضافه نشوند ،من در تمرینات تیمملی کشتی فرنگی یا مرحله نهایی انتخابی شرکت نخواهم
کرد ،البته اشکانی  ،دلیریان و یا اسماعیل نژاد فنی و با تجربه هستند و منظور من افراد دیگری هستند
که هیچ موفقیت خاصی در کارنامهشان ندارند .مربیانی باید در تیمملی باشند که چیزی برای انتقال

