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تركيب تيمهاي ملي نوجوانان و جوانان ايران
مشخص شد

تركيب تيمهاي ملي نوجوانان و جوان��ان ايران براي حضور در
رقابتهاي قهرماني آسيا مشخص شد.
حميد رش��يدي س��رمربي تيمهاي ملي پايه در جلسه شوراي
فني فدراس��يون حضور ياف��ت و در خصوص اع�لام تركيب تيمهاي
نوجوانان و جوانان توضيحاتي را ارائه كرد و در نهايت ليس��ت اس��امي
نفرات اعزامي به مسابقات آس��يا كه در ازبكستان برگزار ميشد ،مورد
تأييد قرار گرفت.
رش��يدي در اين جلس��ه اس��امي هفت وزنهبردار انتخابي و دو
وزنهبردار ديگر را براي نوجوانان و هشت وزنهبردار جوانان را اعالم كرد.
براساس اعالم او نفرات زير در تركيب تيمهاي ملي حضور دارند:
الف :تيمملي نوجوانان:
عباس فخرزارع و مهدي خلجي (دس��ته  69كيلو) ،اميرحسين
س�لامت و محمد توفيق پوزش (دس��ته  85كيلو) ،اميررضا عسگري
دون و پوريا اس��كندرزاده (دس��ته  94كيلو) و عليرضا يوسفي(دسته
+94كيل��و) ،هفت وزنهب��ردار اصلي خواهند ب��ود .از جمع اميرمحمد
چاالكي و رضا اسدي در روزهاي آينده يكي برگزيده خواهد شد.
ب ـ تركيب تيمملي جوانان:
حس��ين سلطاني(دس��ته  77كيل��و) ،عارف خاكي و افش��ين
طاهري(دس��ته  85كيلو) ،رس��ول معتمدي (دس��ته  94كيلو) ،امير
عزيزي و عليرضا زارعپور (دس��ته  105كيلو) ،محمدحس��ين رئيسي

و آرمان محمدزاده(دس��ته  105كيلو) الزم به ذكر است كه عبدالرضا
فوالديوند به عنوان مربي ادواري و محمد اس��ماعيلزاده نيز به عنوان
ماس��اژ دهنده ،كاروان تيمهاي ملي پايه را در مسابقات قهرماني آسيا
همراهي خواهند كرد.
اين مسابقات چند روز ديگر در كشور ازبكستان برپا خواهد شد.
احتماالً تيمهاي ايران از طريق مسكو به ازبكستان خواهند رفت و خود
را براي رقابتهاي آسيا آماده ميكنند.
تيمه��اي نوجون��ان و جوانان ميرون��د تا از عنوانهاي س��ال
گذش��ته خود دفاع كنند ،ضمن اينك��ه نيمنگاهي هم ب��ه پيكارهاي
جهاني خواهند داشت.
از جمله مس��ائل مهمي كه فدراس��يون ميبايستي به آن توجه
ميكرد ،اعزام دو نماينده به المپيك نوجونان اس��ت ،بنابراين تركيب
تيمملي نوجوانان چه خوب بود به گونهاي باشد تا نمايندگان نوجوانان
حداقل به يك مس��ابقه بينالمللي اعزامي ميش��دند .اگر دو نوجوان
ايراني كه در المپيك شركت ميكنند تا به امروز مشخص ميشدند،مي
م اعزامي به ازبكس��تان بروند و رقابتهاي آسيا را
توانس��تند همراه تي 
تجربه كنند .به هر حال المپيك نوجوانان حائز اهميت است و چنين به
نظر ميرسد كه در اين رابطه تصميمي تا به امروز اتخاذ نشده است.
از طرف ديگر ،حميد رش��يدي بعد از ركورد گيري از نوجوانان
كش��ورمان گفته اس��ت ،براي اينكه دس��تمان پيش رقبا بازنش��ود،

ركورده��اي نوجوانان و جوانان را اعالم نكردي��م و از همه وزنه برداران
هم خواستيم نتايج خود را در فضاي مجازي منتشر نكنند و تنها عكس
نوجوانان و جوانان مورد اس��تفاده قرار گرفت .او افزوده است :تيمها به
خصوص ميزبان به دنبال كس��ب نتايج برتر و كس��ب عنوان قهرماني
هستند و ما ترجيح داديم ،نتايج را اعالم نكنيم.
چه خوب اس��ت آقايان در صدد اش��اعه وزنهبرداري باش��ند تا
ف پر باش��د ،زيرا هم��ه تيمها موظف
همواره دس��تمان در اوزان مختل 
هستند اس��امي تيم خود را همراه با ركوردهايش��ان به كادر برگزاري
مس��ابقات اعالم كنند ك��ه در اين صورت همه در جري��ان ركوردهاي
قهرمان��ان خواهند بود ،ضمن اينكه عكسهاي قهرمانان نيز ديگران را
به سرمنزل مقصود خواهد رساند!
نوجوانان و جوانان بايد خود را براي پيكارهاي جهاني نيز آماده
س��ازند و تيم ما براي آن ميدان مهم هم بايد آماده ش��ود ،پس مربيان
ردههاي پايه هم بايد به فكر مس��ابقات المپيك نوجوانان باش��ند و هم
براي رقابتهاي جهاني آماده شوند.
ما ضمن آرزوي موفقيت براي امثال حميدرش��يدي سرمربي
تيمهاي پايه كه سالها در اين رشته زحمت كشيده ،از آنها ميخواهيم
كه خود را براي ميدانهاي مهم جهان��ي و المپيك نوجوانان هم آماده
سازند ،زيرا آمادهسازي چند تيم براي آوردگاههاي جهاني و المپيك و
آسيا كار آساني نخواهد بود.

اي و دارنده
«كورلوويچ» افسانه
دو مدال طالي المپيك درگذشت!

الكساندر كورلوويچ وزنهبردار افس�انهاي جهان و دارنده مدالهاي طالي المپيك سئول و
بارسلونا در سن  56سالگي درگذش�ت .اين وزنهبردار مشهور بيلوروس در زمان قهرماني
از جمله وزنهبرداراني بود كه از مرز وزنه  260كيلو گذش�ت و حتي به فراتر از آن نيز دس�ت
يافت .او ركوردهاي  215كيلو در يكضرب و  260كيلو در دوضرب را در يكي از مس�ابقات از
خود برجاي گذاشت.
او در واقع يكي از ش�اگردان «ميخون» مربي اس�بق تي�م ملي ايران بود ك�ه برخي اجازه
هيچگونه فعاليت�ي به اين مربي بيل�وروس در تهران ندادند و در نهاي�ت و پس از مدتي به
كشورش بازگشت.
كورلوويچ در واقع بعد از كنار رفتن مرحوم واس�يلي الكس�يف بيش�تر چهره شد و در تيم
ش�وروي س�ابق جاي گرفت .او يكي از قويترين وزنهبرداران دنيا به شمار ميرفت كه در
سن  56سالي چشم از جهان فروبست.
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