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در وزن  70کیلوگرم نیما اشفاقی با نتیجه  10بر صفر نوربرت لوکاس
از مجارستان را مغلوب کرد اما در کشتی دوم خود با نتیجه  10بر
 5مقابل مصطفی کایا از کشور ترکیه شکست خورد و با توجه به
شکست این کشتی گیر مقابل رامانوف روس ،اشفاقی از دور رقابت ها
کنار رفت .در همین وزن میثم نصیری با نتیجه  10بر  4مغلوب کایا از
ترکیه شد و حذف شد.
حسن تبار(برنز)
در وزن  79کیلوگرم امید حسن تبار در کشتی اول خود با توجه به
حاضر نشدن حریف کره جنوبی به پیروزی رسید ،اما در دور دوم با
نتیجه  15بر  4مقابل ماگومد الداروویچ از روسیه شکست خورد و
با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال ،حسن تبار
به گروه بازنده ها رفت .وی در این گروه با پیروزی  11بر صفر مقابل
عبدالکادیر اوزمن از ترکیه به دیدار رده بندی راه یافت .حسن تبار در
دیدار رده بندی آدام خاسیف از روسیه را با نتیجه  10بر  9شکست داد
و به مدال برنز رسید.
جوادابراهیمی(نقره)
در وزن  92کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی در دور نخست علیرضا
کریمی دیگر نماینده کشورمان را با نتیجه  6بر  4مغلوب کرد .وی
در مبارزه دوم خود با نتیجه  2بر  2از سد داتو مارساگیشویلی دارنده
مدال برنز المپیک لندن و برنز جهان از گرجستان گذشت و در مرحله
نیمه نهایی نیز با نتیجه  8بر صفر سلیمان کارادنیز از ترکیه را از پیش
رو برداشت و راهی دیدار فینال شد .ابراهیمی در دیدار فینال مقابل
آنزور اوریشف از روسیه با نتیجه  5بر یک شکست خورد و به مدال
نقره رسید .علیرضا کریمی نیز با توجه به حضور ابراهیمی در دیدار
فینال به گروه شانس مجدد رفت و در این گروه با نتیجه  9بر یک داتو
مارساگیشویلی از گرجستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه
یافت .وی در این دیدار نیز با نتیجه  9بر صفر سلیمان کارادنیز از کشور
ترکیه را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
علیرضا گودرزی(حذف )
در وزن  97کیلوگرم علیرضا گودرزی در دور اول مقابل شامیل
موسایف قهرمان جوانان جهان از روسیه با نتیجه  11بر  7مغلوب
شد و با توجه به شکست این کشتی گیر روس مقابل اودیکادزه گرج،
گودرزی از دور رقابت ها کنار رفت.
یداله محبی(برنز)
در وزن  125کیلوگرم یداله محبی در کشتی اول با نتیجه  10بر صفر
مقابل سلیم ارجان ترک به برتری دست یافت و در دیدار دوم نیز برابر
نام کیونگ جیم از کره جنوبی با نتیجه  15بر  4پیروز شد ،اما در
کشتی بعد با نتیجه  4بر یک مغلوب گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و
نفر سوم المپیک از گرجستان شد و به دیدار رده بندی رفت .وی در
این دیدار هو ژانگژیانگ از چین را با نتیجه  11بر یک شکست داد و به

مدال برنز رسید.

کشتی آزاد:

رده بندی نفرات برتر

 57کیلوگرم -1 :سلیمان آتلی (ترکیه)  -2خورش دوندوک (روسیه)
 -3مهران رضا زاده (ایران) و کیم سئونگ وون (کره جنوبی)
 61کیلوگرم -1 :بکا لومتادزه (گرجستان)  -2عباس رحمان اف
(ازبکستان)  -3گاریک بارسقیان (ارمنستان) و گئورگی روازیشویلی
(گرجستان)  -9 ...محمد باقر یخکشی (ایران)
 65کیلوگرم -1 :باجرانگ (هند)  -2مهران نصیری (ایران)  -3یونس
امامی (ایران) و چنگیز اردوغان (ترکیه)  -7حسن مرادقلی (ایران)
 70کیلوگرم -1 :زورابی یاکوبیشویلی (گرجستان)  -2سوسالن
رامونوف (روسیه)  -3تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) و مصطفی کایا
(ترکیه)  -8 ...نیما اشفاقی (ایران)  -13 ...میثم نصیری (ایران)
 74کیلوگرم -1 :یاکوپ گور (ترکیه)  -2بکزاد عبدالرحمن اف
(ازبکستان)  -3رسول ارسالن علی اف (روسیه) و ارسالن بوداژاپوف
(روسیه)
 79کیلوگرم -1 :کاهابر هوبژتی (روسیه)  -2ماگومد رمضان اف
(روسیه)  -3امید حسن تبار (ایران) و گریگور گریگوریان (ارمنستان)
 86کیلوگرم -1 :فاتح اردین (ترکیه)  -2صبا چیخارادزه (گرجستان)
 -3دیپاک پونیا (هند) و والدیسالو والیف (روسیه)
 92کیلوگرم -1 :آنزور اوریشف (روسیه)  -2محمدجواد ابراهیمی
(ایران)  -3علیرضا کریمی (ایران) و ایراکلی متسیتوری (گرجستان)
 97کیلوگرم -1 :الیزبار اودیکادزه (گرجستان)  -2گیوی
ماتچاراشویلی (گرجستان)  -3مورازی مچیدلیدزه (اوکراین) و
شامیل موسایف (روسیه)  -8 ...علیرضا گودرزی (ایران)
 125کیلوگرم -1 :گنو پتریاشویلی (گرجستان)  -2الکساندر
خوتسیانیوسکی (اوکراین)  -3یداله محبی (ایران) و دانیلو کارتاوی
(اوکراین)

کشتی فرنگی:

 55کیلوگرم -1 :مسلم نادری خادم (ایران)  -2واسیلی توپویف
(روسیه)  -3جاووخیر میراخمدوف (ازبکستان)  -4الهام بهرام اف
(ازبکستان)  -5رضا خدری (ایران)
 60کیلوگرم -1 :مهرداد مردانی (ایران)  -2اسالم جان بهرام اف
(ازبکستان)  -3کیم سئوک هاک (کره جنوبی) و امیران شاوادزه
(گرجستان)
 63کیلوگرم -1 :استپان ماریانیان (روسیه)  -2الشا ماریامیدزه
(گرجستان)  -3لی جانگ بیک (کره جنوبی) و لوانی کاوجارادزه
(گرجستان)  -12 ...محمد نوربخش (ایران)
 67کیلوگرم -1 :ریو هان سو (کره جنوبی)  -2آلن میرزویان (روسیه)

کشتی گیران آزادوفرنگی درراه هندوستان

تیم ملی کشتی جوان کشورمان که از مدتها قبل دراردوها بسربرده
وخودرابرای شرکت درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده ساخته
اند .تا چندروزدیگررهسپار دهلی نوهندوستان خواهندشد.درهمین

ارتباط اسامی ملی پوشان به این مبارزات اعالم شد .رقابت های
کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا روزهای  ۲۶تا  ۳۱تیر ماه در شهر
دهلی نو کشور هند برگزار می شود.

 -3کیم دوهیونگ (کره جنوبی) و ساچینو داویتیا (گرجستان)
 72کیلوگرم -1 :گئورگی خوچویا (گرجستان)  -2اوریک
نیکوگوسیان (فرانس)  -3موراد میکالدزه (گرجستان) و آرتم تارزیان
(روسیه)
 77کیلوگرم -1 :کیم هیون وو (کره جنوبی)  -2محمدعلی گرایی
(ایران)  -3رافائل یونس اف (روسیه) و روسالن واردانیان (روسیه) ...
 -7پژمان پشتام (ایران)
 82کیلوگرم -1 :الشا گوبادزه (گرجستان)  -2ادوارد سارگسیان
(ارمنستان)  -3زورابی داتوناشویلی (گرجستان) و گال بولکوادزه
(گرجستان)
 87کیلوگرم -1 :گازی خلیل اف (روسیه)  -2اسالن اوستایف
(روسیه)  -3طارق محمد (بلغارستان) و علی چنگیز (ترکیه)
 97کیلوگرم -1 :موسی اولویف (روسیه)  -2روازی نادارشویلی
(گرجستان)  -3گئورگی ملیا (گرجستان) و الکساندر لودیا
(گرجستان)  -14 ...علی اکبر حیدری (ایران)
 130کیلوگرم -1 :زویادی پاتاریدزه (گرجستان)  -2سرگئنی
سیمینوف (روسیه)  -3مهدی نوری و شهاب قوره جیلی (ایران) ...
 -8بهنام مهدی زاده (ایران)

درنشست شورای فنی چه گذشت

حضور علیاری و حسینی درجام
وهبی امره ترکیه

پس ازبازگشت تیم منتخب کشتی فرنگی از جام جایزه بزرگ
گرجستان ،شورای فنی تشکیل جلسه داد وتصمیماتی اتخاذ کرد
.درایننشستبه2تنازکشتیگیرانمجوزشرکتدرتورنمنتبینالمللی
ترکیه داده شد.

مصوبات نشست

 -1گزارش کاملی از عملکرد کشتی گیران در مسابقات بین المللی
مجارستان از سوی کادر فنی ارائه شد و مورد بحث اعضای شورای
فنی قرار گرفت.
 -2گزارش کاملی از عملکرد و نتایج کشتی گیران فرنگی در مسابقات
بین المللی گرجستان از سوی کادر فنی ارائه شد .اعضای شورای فنی
در خصوص عملکرد کشتی گیران مذکور مباحثی را مطرح نمودند.
 -3مقرر شد آقایان امیر حسین حسینی و مهدی علیاری در رقابت
های جام وهبی امره ترکیه در وزن  97کیلو گرم حضور داشته باشند
و ارزیابی شوند.

ترکیب تیم های ملی کشتی

کشتی فرنگی:
 ۵۵کیلوگرم :پویا ناصرپور ۶۰کیلوگرم :علیرضا نجاتی ۶۳کیلوگرم:
بهرام معروف خانی ۶۷کیلوگرم :سجاد ایمن طلب ۷۲کیلوگرم:
امین کاویانی نژاد ۷۷کیلوگرم :شایان عفیفی ۸۲کیلوگرم :حسین
فروزنده ۸۷کیلوگرم :محمدهادی ساروی ۹۷کیلوگرم :وحید
دادخواه ۱۳۰کیلوگرم :امین میرزازاده
سرمربی :حمید باوفا مربیان :حسن حسین زاده -مهرداد اسفندیاری
فر -روح اهلل دل انگیز -ایوب اعالیی مدیر فنی تیم های ملی کشتی
فرنی در رده سنی پایه :حسن بابک سرپرست :مهدی شربیانی
کشتی آزاد:
 ۵۷کیلوگرم :رضا علیجان زاده ۶۱کیلوگرم :مجید داستان۶۵
کیلوگرم :امیرحسین مقصودی ۷۰کیلوگرم :امیرحسین کاووسی۷۴
کیلوگرم :علی سوادکوهی ۷۹کیلوگرم :سجاد غالمی ۸۶کیلوگرم:
سید سجاد سیدی ۹۲کیلوگرم :عباس فروتن ۹۷کیلوگرم :سجاد
عزیزی ۱۲۵کیلوگرم :امیر یاریسرمربی :تقی اکبرنژادمربیان :حسن
طهماسبی ،امیرعباس مرادی -رسول دهقان نژاد -مسعود واحدی
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در رده سنی پایه :امیر توکلیان
سرپرست :اسماعیل پلویی داوران :اردوان صاحب – اکبر نصیری
رقابت های کشتی فرنگی روزهای  ۲۶و  ۲۷تیرماه و رقابت های
کشتی آزاد روزهای  ۳۰و  ۳۱تیرماه برگزار خواهد شد.
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