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کشتی

فصل نخست رقابت های لیگ کشتی کالسیک بانوان- تهران

قهرمانی، کافه نور درلیگ کشور
وقتی یکی دوسال پیش بحث فعال شدن کشتی کالسیک بانوان مطرح شد کمترکسی تصورمی کرد 
موردتوجه بانوان قرارگرفته وچراغش روشن بماند اما ،باگذشت زمان شاهد استقبال پرشوردوستداران 
این رشته هستیم . درواقع بدون علت نبود که برگزاری لیگ دردستورکارقرارگرفت که، مسابقات فصل 
نخست رقابت های لیگ کشتی کالسیک بانوان روزهای 28 و 29 تیرماه در محل در خانه کشتی محمد 
بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.ور پایان تیم های کافه کاله نور، باغچه مینو و شرکت عمران 

گلبهار به عنوان های اول تا سوم رسیدند.

نتایج کامل لیگ کالسیک
رده بندی نهایی: 1- کافه کاله نور 2- باغچه مینو 3- شرکت عمران گلبهار 4- مجتمع فرهنگی ورزشی 
حمید سوریان 5- شهرما مشهد 6- مجتمع رفاهی بیستون 7- فروشگاه باران 8- منتخب البرز 9- هفتم 

تیر تهران 
نتایج دیدارهای برگزار شده:

دیدار فینال: کاله نور )مازندران(، برنده 3- باغچه مینو )کرمانشاه( 3 )امتیاز مثبت 16 به 13 به سود نور(
دیدار رده بندی: عمران گلبهار )خراسان رضوی( 6 – مجتمع حمید سوریان )تهران( صفر

کسب مقام پنجم: شهر ما مشهد 5 - مجتمع بیستون )کرمانشاه( یک
کسب مقام هفتم: فرشگاه باران )البرز( 3 – منتخب البرز یک

کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی97 کیلوگرم: مجتبی گلیج97 کیلوگرم: علیرضا گودرزی125 کیلوگرم: 
یداهلل محبی

سرمربی: رسول خادم مربیان: محمد طالیی- علی اکبر دودانگه- علی اصغر بذری- حسن رحیمی 
.ماساژور: عبدالحسین شریفی .مربی کشتی گیر مدال آور: شهرام مردانی .داور: محسن عبدالهی پزشک 

عمومی: امیر رستمی
مدیر فنی تیم های ملی امید و بزرگساالن: مجید ترکان .سرپرست: هادی حبیبی

الزم به ذکراست، قرعه کشی اوزان 57، 65،  74، 86 و 97 کیلوگرم روز پنج شنبه چهارم مرداد ماه و 
مسابقات آن روزهای پنجم و ششم مرداد ماه و قرعه کشی اوزان 61، 7۰، 79، 92 و 125 کیلوگرم روز 

جمعه 5 مرداد و مسابقات آن روزهای 6 و 7 مردادماه برگزار خواهد شد.

رییس هیات کشتی استان اربیل

اردبیل میزبان لیگ جهانی کشتی می شود
کشتی اردبیل روزگاری از قطب های کشتی فرنگی ایران به حساب آمده وقهرمانان بزرگی درتیم های 
ملی داشت .نامدارانی که برای کشورمان مدال ونشان به ارمغان اورده ورحال حاظر درکادرهای فنی هم 
نفرات شاخص ازاردبیل هستند.شایداین پرسش دراذهان دوستداران کشتی مطرح شود چرا اردبیل با 

آن پیشینه درخشان چندسالی است که درردیف مدعیان قرارنداشته وندارد؟ 
به اعتقاد ما برای رونق بخشیدن به کشتی در استانها باید ابتدا برای جوانان جاذبه ایجادکرد که یکی ازاین 
روشها می تواند پذیرفتن مسابقات بین الملی ویا جهانی باشد که با خبرشدیم گویا اردبیل قصد میزبانی 
لیگ با شگاههای جهان رادارد .سئوال این است آیا اردبیل درلیگ کشتی نماینده ای خواهدداشت که 

میزبانی را برعهده گرفته یا فقط به برگزاری مسابقات دراردبیل رضایت خواهدداد.
به گفته رییس هیات کشتی استان اردبیل قراراست مسابقات لیگ باشگاه های کشتی جهان با حضور 
13 الی 15 تیم از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، ترکیه و ... در رشته کشتی فرنگی در اردبیل 

برگزارشودکه سه تیم از ایران و یک تیم نیز از استان اردبیل در این رقابت ها حضورخواهندداشت.

وی با قدردانی از همکاری نزدیک اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با هیات کشتی در چهار سال 
اخیر تصریح کرد: ما هر ساله آئین تجلیل از کشتی گیران موفق و قهرمانان را انجام دادیم به طوری که در 
حد وسع و توان مالی سعی کردیم از این قهرمانان هم در کشتی فرنگی و هم آزاد تجلیلی شایسته انجام 

دهیم.
رئیس هیات کشتی استان اردبیل از مرمت سالن کشتی پارس آباد و راه اندازی خانه کشتی سرعین خبر 
داد و بیان کرد: در روستای نوشهر و آراللو سالن کشتی در حال احداث است و ما از ساخت سالن کشتی 
در بیله سوار نیز در حد اعتبارات و منابع خود حمایت می کنیم و انتظار داریم فرمانداری این شهرستان 

در این زمینه کمک کار ما باشد.

مصاف کشتی گیران دانشجو برای مسابقات جهانی برزیل 

گوش شکسته های کشتی درسیرجان
نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور گفت: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی دانشجویان 
جهان در تاریخ 13 الی 19 شهریور ماه در کشور برزیل برگزار خواهد شد که  مقرر شد این اعزام 
با مدیریت دانشگاه پیام نور صورت پذیرد. وی افزود: به همین منظور مسابقات انتخابی تیم ملی 
دانشجویان در تاریخ 1۰ الی 11 مرداد ماه به میزبانی هیات کشتی شهرستان سیرجان در سالن کشتی 

مجتمع جهاد نصر سیرجان برگزار خواهد شد.
نصیرزاده تصریح کرد: کلیه دانشجویان بخش های آموزش عالی می توانند مشروط به داشتن شرط 
سنی فیزو )زیر 25 سال ( در این رقابت ها شرکت کنند و نفرات اول این مسابقات به اردوی تیم ملی 

اضافه خواهند شد ودرصورت تایید کادر فنی تیم ملی دانشجویان به مسابقات اعزام خواهند شد. 
اسماعیل پور رئیس هیات کشتی شهرستان سیرجان ضمن اعالم آمادگی کامل شهرستان سیرجان 
جهت برگزاری این مسابقات افزود: پذیرش کشتی گیران از ساعت 14 چهارشنبه  1۰ مرداد انجام 
خواهد شد و ساعت 18 الی 19 همان روز وزن کشی مسابقات براساس قوانین ومقررات جدید ) 1۰ وزن( 

با یک کیلو گرم ارفاق وزن انجام خواهد شد.


