وزنه برداری

حسين اقبالپور

مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان ـ تاشكند ازبكستان

امتيازي قهرمان شديم ،مدالي ششم!
يك پاكستاني مدال طالي ايران را از چنگ داودي بيرون آورد!
در حالي قهرمان شديم كه نامداران جهان در صحنه نبودند

مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان كه در تاشكند ازبكستان
جريان داشت به اتمام رسيد و تيم ايران با  512امتياز به عنوان
قهرماني دست يافت .ازبكستان با  436امتياز دوم شد و تركيه با 411
امتياز در جاي سوم قرار گرفت .آمريكا ،لهستان و كلمبيا در مكانهاي
بعدي قرار گرفتند .در جدول مدالي تيم گرجستان با  5مدال طال و
يك نقره در صدر ايستاد ،آمريكا با  4مدال طال و يك برنز و ازبكستان
با  3مدال طال 3 ،نقره و يك برنز در مكانهاي دوم و سوم قرار گرفتند.
ايران هم با  2مدال طال و  3نقره و  3برنز مكاني بهتر از ششمي به دست
نياورد! در اين دوره  146وزنهبردار از  45كشور حضور داشتند و بعد از
شناختن نفرات برتر فوق سنگين به كار خود پايان دادند.
اين رقابتها در حالي شروع شد كه تعدادي از كشورهاي صاحب نام
وزنهبرداري به علت محروميت يكساله در تاشكند حضور نداشتند .از
طرفي تنها چهار كشور تركيب كاملي داشتند و براي قهرماني مبارزه
ميكردند .پنج تيم هم با شش وزنهبردار وارد صحنه شدند و يك كشور
هم پنج را با خود به همراه داشت و بقيه شركتكنندگان چهار ،سه و
يا ...نفر را در اختيار داشتند .از همان روز اول مشخص شد كه تيمهاي
ايران و ازبكستان از مدعيان اصلي هستند و برخي از كشورهاي ديگر با
داشتن تركيب كامل مترصد فرصت بودند تا شرايط خود را در جدول
سروسامان دهند .در پايان كار نيز چهار كشوري كه با تركيب كامل
به صحنه آمده بودند ،اول تا چهارم شدند .ايران در جدول امتيازي
درصدر ايستاد ،ازبكستان دوم شد ،تركيه و آمريكا مكان بعدي را به
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خود اختصاص دادند ،ولي آنهايي كه به مدال ميانديشيدند ،با نفرات
كمتر صدر جدول را تصاحب كردند كه باالتر از همه گرجستان بود.
آمريكا ،ازبكستان و ...در رديف بعدي قرار گرفتند.
درست است كه گرفتن جام قهرماني افتخاري به شمار ميرود ،ولي
اين امر وقتي دلچسب خواهد بود كه همراه مدال باشد .وقتي تيمي
قهرمان شود ،ولي مدالي نداشته باشد و يا به يك مدال طالي مجموع
رسيده باشد ،آنگاه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه يك جاي كار ايراد
دارد و بايد برطرف شود .همه ميدانند كه با يك گل بهار نميشود و
اگر بخواهيم بهار وزنهبرداري از راه برسد ،بايد تالش كنيم ،مدالهاي
طالي خود را افزون سازيم .جاي تاسف است كه بگوييم حتي در
فوق سنگين قافيه را به يك پاكستاني باختيم و يك مدال طالي تك
حركت از دست رفت و او موفق شد به وزنه ارزشمند  228كيلو برسد
كه از داودي  6كيلو بيشتر بود! در اين شرايط از قهرماني امتيازي
سخن گفتن به واقع خيلي نميتواند چنگي به دل بزند و ما بايد
همچون سالهاي نه چندان دور با قدرت وارد ميدانهاي بينالمللي
شويم و با سربلندي هر چه بيشتر از آن خارج شويم ،در غير اين صورت
در سالهاي آتي و در تيم بزرگساالن مشكالت بسياري خواهيم داشت!

قهرماني داودي

ايران در شب پاياني به تنها مدال طالي مجموع خود توسط علي
داودي رسيد .در اين دسته هشت وزنهبردار گروه  Aشركت داشتند

كه دو تن از آنها از كشورمان بودند .عالوه بر داودي ،آرمان محمدزاده
نيز در صحنه حاضر بود .او در حركت يكضرب سه بار روي صحنه رفت
كه در دو نوبت موفق عمل كرد .اين وزنهبردار جوان ايران با  156كيلو
شروع كرد و سپس به سراغ وزنه  162كيلو رفت كه موفق نبود ،ولي
در نوبت سوم او  164كيلو را باالي سر برد .در دو ضرب هم او خيلي
موفق نبود و تنها يك وزنه را مهار كرد تا از صحنه مسابقات حذف
نشود .محمدزاده وقتي وزنه  190كيلويي را باالي سر برد ،براي نوبت
دوم  200كيلو را درخواست كرد كه از پس آن برنيامد .در نوبت سوم
هم اين امر تكرار شد و به اين ترتيب محمدزاده با  354كيلو عنواني
بهتر از ششمي به دست نياورد.
علي داودي ديگر وزنهبردار ايران براي بار نخست تقاضاي 181
كيلو را كرد و به سرعت آنرا باالي سر مهار كرد .او دو بار ديگر در
حركت يكضرب روي صحنه ظاهر شد كه در اين كار موفق نشان
داد .وزنههاي  187كيلو و  192كيلو هم براي وزنهبردار فوق سنگين
كشورمان به ثبت رسيد تا داودي براي كسب مدال طال اميدوار شود.
او در حركت يكضرب  192كيلو وزنه زد ،در حالي كه رقباي او فقط
يكبار وزنه  183كيلو را انتخاب كردند كه آنهم مهار نشد .نزديكترين
رقيب داودي حريف ارمنستاني بود كه تقاضاي  177كيلو را كرد و
آنرا باالي سر مهار كرد با فاصله زيادي كه داودي در يكضرب به وجود
آورد ،همه به مدال طاليش اميد بستند.
در دو ضرب داودي با  221كيلو شروع كرد ،سپس به سراغ وزنه

