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تغییرات متعدد مقررات ازسوی اتحادیه جهانی uww

آقای" اللویچ" کشتی نیازمند اصالحات در قوانین است

یک��ی نیس��ت از جن��اب " نناداللوی��چ" رییس
اتحادیه جهانی س��وال کنه دوس��ت عزیز ش��ماکه
درابتدای مس��ولیت درراس کشتی جهان اقدامات
موثری انجام دادید ،چرا اجازه می دهی مقرراتی به
تصویب برسد که به نفع کشتی نیست.
جن��اب " اللویچ " ش��ما که عضوهیات رییس��ه
کمیته بین المل��ی المپیک  iocب��وده وازاحتمال
حذف کشتی درالمپیک با خبری چگونه اجازه می
دهید مقررات کش��تی اینگونه دستخوش تغییرات
شده که صدای همه بلند شود" .جناب اللویچ"
تغیی��رات اخیربه حدی پرش��تاب بوده که همه
را س��ردرگم کرده واکثرافرادهنوز اطالع دقیقی از
تغیی��رات انجام ش��ده ندارند .باعث تعجب اس��ت
چندوق��ت پی��ش ازس��وی اتحادیه جهان��ی اعالم
ش��د مس��ابقات کش��تی به جزالمپیک در10وزن
برگزارخواهدشد اما درآستانه بازی های آسیایی با
ارس��ال نامه ای به کشورهای ش��رکت کننده اعالم
ش��د ،بازی های آس��یایی در6وزن المپیکی انجام
می ش��ود .این تصمیات درحالی اتخاذ شد که گویی
تصمی��م گیرن��دگان اتحادیه جهان��ی خبرندارند
وقتی گفته می شود رقابت ها در10وزن خواهدبود
،کشتی گیران با حضوردراردوها خودرابرای شرکت
درمسابقات آماده می سازند که با چنین تصمیماتی
کشورهای ش��رکت کننده با مشکل روبرومی شده
وشماری از کش��تی گیران هم دلگیر شده وشاید از
کشتی دلسردشوند.
وزن کشی صبح مسابقات به صالح نیست
صاح��ب قلم معتقداس��ت اگراتحادی��ه جهانی
درصددجذبتماشاگراندنیابهکشتیاستبایستی
بازنگری درقوانین کشتی صورت دهد .بدون تردید
یکی از چالش ه��ای امروز مربیان،کش��تی گیران
وداوران وزن کشی صبح مسابقات است .چراکه باید
کش��تی گیر،داورومربیان صبح الطلوع بیدارشده تا
درمراسم وزن کشی شرکت کنند وسپس مسابقات
آغازش��ود ! برگزاری مب��ارزات با چنین ش��یوه ای
خروجی مثبت نداش��ته واکثرکشورها با آن مخالف

اند که امیدواری��م ،این موض��وع را اتحادیه جهانی
مدنظرقرارداده وتجدید نظرکند.
درم��ورد افزای��ش اوزان ب��ه 10وزن باید گفت
رقابت ها از س��ال 1969تا 1996آتالنتا در10وزن
انجام می ش��د اما از س��ال  1997مسابقات جهانی
درکراسنویارسک روسیه از10وزن به 7وزن کاهش
یافت .
به اعتقاد ما درمورد 10وزن ش��دن مس��ابقه ها
دررقاب��ت های جهان��ی ،قهرمانی آس��یا و ........می
توان پیش��نهادات جدیدی ب��ه اتحادیه جهانی داد.
دوستداران کش��تی به خوبی مطلع اند که درزمان
برگزاری مبارزات در 7وزن هم مس��ابقات دیروقت
به پایان می رسید که همین موضوع باعث خستگی
تما ش��اگران وکمیته برگزارکنندگان بود.تردیدی
نیست با افزایش اوزان به 10وزن مشکالت بیشتری
برای کمیت��ه برگزارکنن��دگان ایجادخواهدکرد.
ودرصورت طوالنی شدن زمان رقابت ها تماشاگران
هم خسته خواهند شد،مگرتدبیری نواندیشیده وبه
مرحله اجرادرآید.
کشتی ازابتدای المپیک بوده اما...
بدون ش��ک یک��ی از عوامل مهم ج��ذب مردم
ب��ه فوتبال دراین اس��ت که س��روته یک مس��ابقه
در90دقیقه جمع وجورش��ده وبه پایان می رس��د
درحالی که تماش��اگران کش��تی بایستی ساعت ها
ب��رای دیدن مب��ارزات قهرمانان به س��الن ها آمده
وشاهد مس��ابقات باش��ند .اگرچه با شرایط موجود
هواداران کش��تی ب��ا حضورگ��رم خود ب��ه دیدن
مسابقات کش��تی می روند اما س��خن این است که
برای جذب بیشتر تماش��اگران برای دیدن کشتی
درسراس��ر دنیا آیا نمی توان با تغییرات کارشناسی
کشتی را جذاب تر کرد ؟
فراموش نکنیم کش��تی ازورزش هایی است که
از ابندای المپیک بوده وم��ی تواند همواره درردیف
ورزش ه��ای پرطرفدارجه��ان باش��د.واقعیت این
اس��ت درحال حاظر دربس��یاری از کشورهای دنیا
کشتی هواداران پرشماری داشته وسالن ها مملواز

تماشاگرانکشتیاستکهحضورپرشورتماشاگران
برای دیدن مس��ابقات کش��تی جام جهانی امریکا
دلیل این مدعا است.
در هر حال چندوقت پیش بود که محمد ابراهیم
امام��ی رییس کمیته داوران فدراس��یون کش��تی
گفت :اتحادیه جهانی کش��تی ،ب��ه تازگی آخرین
تغییرات در قوانین داوری کش��تی را اعالم کرد.وی
با بیان این مطلب اظهارداش��ت ،در آخرین جلس��ه
کمیته اجرایی اتحادی��ه جهانی ،در تعدادی از ماده
های قوانین کش��تی تجدید نظر ش��د و این قوانین
جدید از تاری��خ  13فروردین  1397به مرحله اجرا
درآمده است.
تغیی�رات قوانی�ن داوری م�ورد تایید
اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است
ماده  : 8ش��فاف س��ازی در مورد معیارهای رده
بندی در سیستم نوردیک
ماده  :21داوران اج��ازه بازبینی فیلم در هنگام
مش��ورت با یکدیگر را ندارن��د ،بازبینی فیلم تنها در
هنگام َچلنج امکان پذیر است.
ماده :47
 محدودیت زمانی کم کاری در رش��ته ی فرنگیحذف ش��د و دستور نشس��تن در خاک برای کشتی
گیران ،محدود به  1مرتبه در هر تایم از کشتی است .
. -جریمه کش��تی منف��ی در رش��ته ی آزاد با 1

دو مسابقه مهم کشتی جوانان ایران

اخطار ب��رای خاطی و  1امتیاز ب��رای حریفش و در
رشته ی فرنگی با  1اخطار و  2امتیاز خواهد بود .
م��اده  : 49جریمه ف��رار از فن ب��ا  1اخطار برای
خاطی و  1امتیاز برای حریفش در رش��ته ی آزاد و
در رشته ی فرنگی با  1اخطار و  2امتیاز برای حریف
مقابل خواهد بود.
ماده  :50جریمه فرار از تش��ک مشابه فرار از فن
ِ
درحالت خطر کشتی گیر
می باشد با این تفاوت که
خاطی در هر دو رش��ته با  1اخط��ار و  2امتیاز برای
حریف جریمه خواهد شد .
ماده :52
 در کش��تی فرنگی ،اگر کش��تی گی��ر مهاجممرتکب خطای پا شود :
 در اولین خطا :تذکر در دومین خطا :اخطار و  1امتیاز در کشتی فرنگی ،اگر کشتی گیر مدافع مرتکبخطای پا شود:
 در اولین خطا :اخطار و  2امتیاز در دومین خطا :دیسکالیفهماده  :53در صورت انجام اعمال خشونت آمیز و
غیر ورزشی ،کشتی گی ِر متخلف کارتِ قرمز دریافت
خواهد کرد( دیسکالیفه می شود).
س��ایر ماده ها نیز به واس��طه این تغییرات به روز
شده اند.

کشتی گیران آزاد و فرنگی درراه دهلی نو و ترنوا

همان طورکه درمطالب قبلی اش�اره ش�د تیم های
ملی کش�تی جوان�ان در س�الجاری دو رویداد مهم
قاره ای و جهانی را پیش رو دارند.
کش�تی جوانان آزاد و فرنگی روزه�ای  26تا  31تیر
م�اه در رقابت های قهرمانی آس�یا در دهلی نو هند
شرکت می کنند .برنامه بعدی جوانان کشورمان نیز
ش�رکت در مس�ابقات جهانی در روزهای  26تا 31
شهریورماه در ترنوا اسلواکی است.
تیم ملی جوانان در رش�ته کش�تی آزاد از روز دهم
فروردین م�اه اردوی خ�ود را آغاز ک�رده و مرحله
جدید اردوی فرنگی جوان نی�ز از روز  18فروردین
ماه در خانه کش�تی محمد بنا آغاز شد.کلیه رقابت
های قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی این رده
سنی ان برگزارشده است.
شماره  - 2228سال چهل و هشتم27 -فروردین 1397

38

