وزنهبرداري

www.ettelaat.com

نتايج مسابقات
دسته  56كيلو:

1ـ گياالي(ويتنام) با  266كيلو()144+122

2ـ اوئينر گارسياپرز(كلمبيا) با  254كيلو()137+117
3ـ دينانگو(ويتنام) با  249كيلو()136+113
دسته  62كيلو:

1ـ آدغاميچن ارگاشوف(ازبكستان) با  295كيلو()160+135
2ـ مائوجان لوك(آلمان) با  278كيلو()157+121

3ـ والي جو زوريتا(اكوادور) با  277كيلو()150+127
دسته  69كيلو:

1ـ كالرنس كومينگز(آمريكا) با  316كيلو()178+140

2ـ پائول دومي تراسكو(روماني) با  309كيلو()175+134
3ـ فوركان اوزبك(تركيه) با  306كيلو()168+138
دسته  77كيلو:

1ـ سوهاريوز ريتوارز(ليتواني) با  336كيلو()180+156
2ـ حسين سلطاني(ايران) با  326كيلو()177+149

3ـ رافيك هاروتيونيان(ارمنستان) با  324كيلو()179+145
دسته  85كيلو:

1ـ ريواز داويتادزه(گرجستان) با  356كيلو()192+164

2ـ علي احمد سعيد عاشور(مصر) با  350كيلو()191+159

عارف خاكي در اين دسته به مجموع  341كيلو رسيد و ششم شد و
طاهري هم در مكان دهم جاي گرفت و مجموع  329كيلو را ثبت
كرد .اين وزنهبردار  156كيلو در يكضرب و  173كيلو در دو ضرب
وزنه زد .خاكي هم  156كيلو در يكضرب و  185در دو ضرب را به
دست آورد.

دسته  94كيلو

در دسته  94كيلو ايران رسول معتمدي را در اختيار داشت ،براي او
پيشبيني ميشد كه با مجموع  363كيلو به عنوان سومي برسد و نفر
قطري عنوان قهرماني را به دست آورد .البته برخي از پيشبينيها
درست از آب درآمد و مبارزه وزنهبردار قطري ،كلمبيايي ،ارمنستاني و
ايراني به سود سه حريف ديگر به اتمام رسيد .وزنهبردار قطري با مجموع
385كيلو قهرمان شد .او  170كيلو در يكضرب به ثبت رساند و در دو
ضرب  215كيلو را باالي سر برد .ريواز كلمبيايي نيز با  384كيلو در
جاي دوم قرار گرفت ،او حتي در يكضرب يك كيلو نسبت به قطري
بيشتر وزنه زد ،ولي در دو ضرب به  203كيلو رسيد و نقره گرفت .ساموئل
ارمنستاني نيز با  361كيلو مدال برنز خود را قطعي كرد .او با  160كيلو
در يكضرب و  201كيلو در دو ضرب به اين افتخار رسيد.
رسول معتمدي گرچه در حركت دوضرب توانست به وزنه  202كيلو
برسد و يك مدال برنز را از آن خود سازد ،ولي در يكضرب موفقيت
زيادي براي كسب مدال نداشت .او در اين حركت وزنه  151كيلويي
را باالي سر برد كه با حريفان فاصله زيادي داشت به اين ترتيب
معتمدي به مجموع  353كيلو رسيد و نسبت به مجموع ارايه شده در
استارت ليست ،عقب ماند و چهارم شد.

پايان دادند.
اين برتري در دوضرب هم ادامه يافت و در نتيجه حريف گرجي با 211
كيلو از صحنه پايين آمد ،وزنهبردار از يك با  202كيلو و نفر مصري با
 200كيلو دست از كار كشيدند.
اميرعزيزي وزنهبردار ايراني با  162كيلو در يكضرب مدال برنز تك
حركت را از آن خود كرد .او در دوضرب هم با  194كيلو از تخته خارج
شد و به مجموع  356كيلو رسيد.
رحمان اورامه در يكضرب با  151كيلو در رديف ششم قرار گرفت و در
دوضرب هم مثل عزيزي رفتار كرد و به اين ترتيب در اين وزن هم به
مدال مجموع نرسيديم و ...
در مجموع اميرعزيزي در جاي چهارم ايستاد و اورامه هم ششم
شد .آيا او در دسته  94كيلو اگر به ميدان ميرفت ،به نتيجه بهتري
نميرسيد؟

3ـ مائوروس هريسون(آمريكا) با  349كيلو()198+151
دسته  94كيلو:

1ـ فارس الباخ(قطر) با  385كيلو()215+170

2ـ ريواس سكويرا(كلمبيا) با  384كيلو()203+171

3ـ سامول باباكيان(ارمنستان) با  361كيلو()201+160
دسته  105كيلو:

1ـ ايراكلي چخيدزه(گرجستان) با  382كيلو()211+171

2ـ اكبر ژورانف(ازبكستان) با  369كيلو()202+167
3ـ محمد عبدالعزيز(مصر) با  360كيلو()200+160

دسته  105كيلو

در وزن  105كيلو اي��ران دو وزنهبردار را روي صحنه فرستاد.
اميرعزيزي و رحمان اورامه كه از دسته  94كيلو به اين دسته صعود
كرد تا شايد براي خود شانس تازهاي بيابد .اين دو با انتشار استارت
ليست در مكانهاي سوم و ششم قرار داشتند.
با شروع مسابقه ،كار بر وزنهبرداران ايراني سخت و سختتر شد و در
پايان رقابتها بين وزنهبرداران گرجستان ،ازبكستان و مصر تماشايي
شد كه در نتيجه چخيدزه از گرجستان به عنوان قهرماني رسيد.
او  171كيلو را در يكضرب به ثبت رساند ،در حالي كه ژورانف از
ازبكستان با  167كيلو و عبدالعزيز از مصر با  160كيلو به كار خود
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