وزنهبرداري

حسين اقبالپور

مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان ـ تاشكند ازبكستان

در مسابقات جهاني بايد به دنبال مدال باشيم!

مسابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان از روز شنبه گذشته در
شهر تاشكند ازبكستان شروع شد و تيم ايران با داشتن تركيب كامل
به ميدان رفت تا از عنوان قهرماني خود دفاع كند.
در اين دوره  146وزنهبردار از  45كشور جهان شركت داشتند و براي
تيم ايران نفرات زير در اوزان مختلف وزنه زدند:
در دسته  77كيلو ايران حسين سلطاني را در اختيار داشت كه از
شانسهاي مدال بود .او در استارت ليست با 321كيلو نفر سوم به
شمار ميرفت و وزنهبردار ليتواني در صدر جدول جا داشت.
دردسته  85كيلو ايران دو وزنهبردار را ثبتنام كرده بود .عارف خاكي
كه در استارت ليست با  342كيلو در جاي ششم و افشين طاهري با
 341كيلو در مكان هفتم جاي گرفته بودند .وزنهبردار گرجستاني هم
با  355كيلو براي قهرماني خيز برداشته بود.
در دسته  94كيلو ايران رحمان اورامه و رسول معتمدي را در اختيار
داشت ،اما مربيان تيم ملي ترجيح دادند اورامه به يك وزن باالتر ببرند.
به اين ترتيب رسول معتمدي در استارت ليست با  363كيلو در مكان
سوم جدول قرار داشت و نفر قطري آماده ميشد تا مدال طال را به
گردن آويزد.
در وزن  105كيلو دو وزنهبردار براي ايران قرار بود روي صحنه ظاهر
شوند .امير عزيزي با  362كيلو در مكان سوم و رحمان اورامه با 351
كيلو در اين ليست در جاي ششم قرار داشتند .حاال اين سؤال مطرح
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است كه آيا اورامه در وزن خود مكاني بهتر از ششمي را نميتوانست به
دست آورد ،اگر چنين است ،چرا به او اجازه ندادند تا در  94كيلو روي
صحنه ظاهر شود؟
در فوق سنگين هم ايران دو وزنهبردار را معرفي كرد .يكي علي داودي
كه در واقع تنها شانس مدال طالي ايران بود و مجموع ركوردهايش
به  413كيلو ميرسيد و ديگري آرمان محمدزاده بود كه  361كيلو را
در اين ليست داشت و در رديف هفتم قرار گرفته بود .اين شرايط تيم
ايران قبل از مسابقه بود و ميشد محاسبه كرد كه از جهت تيمي در
چه جايگاهي قرار گيرد.

اولين مدال براي ايران

به هر حال بعد از برگزاري كنگره و انتشار استارت ليست ،مسابقات
از روز شنبه  16تيرماه در تاشكند شروع شد و ما ناظر بر كار
وزنهبرداران  56كيلو 62 ،كيلو و  69كيلوي كشورهاي ديگر بوديم،
زيرا در اين اوزان نمايندهاي نداشتم ،اما در  77كيلو حسين سلطاني
به روي صحنه رفت و كار ارزشمندي را صورت داد .در حركت
يكضرب به وزنه  149كيلو رسيد تا بعد از قهرمان ليتواني قرار گيرد.
سلطاني نسبت به حركت حريف  7كيلو عقب ماند ،ولي نسبت به
رافيك از ارمنستان  4كيلو پيش افتاد .در دو ضرب او به وزنه 177
كيلو رسيد و به اين ترتيب  3كيلو از حريف ليتواني و 2كيلو از

نماينده ارمنستان عقب افتاد ،با اين وجود سلطاني در مجموع دوم
شد و به مدال نقره با ارزش جهاني رسيد ،تا تيم كشورمان در روز اول
چراغ موفقيت را روشن سازد.
همانطوري كه گفتيم در كنگره مسابقات براي سلطاني مجموع 321
كيلو را اعالم كرده بودند كه در جاي سوم قرار ميگرفت ،ولي در
مسابقه او به مجموع خوب  326كيلو رسيد و باالتر از حد انتظار مربيان
قرار گرفت و مدال نقره را دريافت كرد.

دسته  85كيلو

در دسته  85كيلو ايران دو وزنهبردار را در صحنه مسابقات داشت،
يكي عارف خاكي و ديگري افشين طاهري كه پيشبيني شده بود
خاكي در رديف ششم و طاهري عنوان هفتمي را به دست آورد .رقابت
اصلي اين وزن بين وزنهبرداراني از گرجستان ،مصر و آمريكا بود .در
حركت يكضرب هريسون آمريكايي  151كيلو ،علي احمدي مصري
 159كيلو و ريواز گرجستاني  164كيلو وزنه زدند .در حركت دو
ضرب حريف آمريكايي غوغا كرد و به وزنه خوب  198كيلو رسيد،
در حالي كه حريف مصري  191كيلو و نماينده گرجستان به وزنه
192كيلو رسيدند .به اين ترتيب در اين وزنه گرجستاني با  356كيلو
قهرمان شد ،علي احمد با  350كيلو به مقام دوم رسيد و هريسون
آمريكايي مدال برنز را از آن خود ساخت.

