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علیرضا امینی نایب رئیس فدراسیون رزمی در خصوص نتایج احتمالی دو 
تیم سامبو و پنچاک سیالت در جاکارتا گفت: با توجه به حضور اندونزی و 

ویتنام، کار سختی در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ داریم.
وی تصریح کرد: با دو رش��ته در بازی های آس��یایی حضور داریم و در 
نشس��ت امروز برای اولین بار اس��ت که کار با سرپرست ها هماهنگ 
پیش می رود و در نشس��ت با سرپرستان ریز مسائل مطرح شد و کارها 
خوب پیش می رود. ش��رایط خوبی داریم و از س��ه سال پیش سرمایه 

گذاری کردیم و کمیته و وزارت هم کمک کردند.
 وی ادامه داد: در سامبو هم برای اولین بار شرکت کردیم. پنچاک سیالت 
مربوط به اندونزی اس��ت. اندونزی، ویتنام و آسیای جنوب شرق شرایط 

خوبی در این دو رش��ته دارند اما با اردوی دو هفت��ه ای در اندونزی ما هم 
شرایط خوبی داریم و بچه ها آماده تر از گذشته هستند.

نایب رئیس فدراس��یون در خاتمه ابراز داشت:فدراسیون رزمی تمام 
توان خود را برای حضور در بازیهای آس��یایی گذاش��ت و امید زیادی 
داریم تتا بچه ها بتوانند بر روی س��کو بروند ولی اینکه چه نوع مدالی 
می گیرند فعال معلوم نیست چون ممکن است باعث افزایش انتظارت 
از این دو رش��ته و فش��ار روحی روانی بر روی تیم ملی شود به هر حال 
بچه ها باید از این فرصت استفاده کنند و دست خالی بر نگردند و با قرار 

گرفتن بر روی سکو نام خود را در تاریخ بازیهای آسیایی ثبت کنند.

امینی: کار سختی در بازی های آسیایی داریم

ووش��و کاران جوان کش��ورمان در هفتمی��ن دوره رقابتهای جهانی  
برازیلیا موفق ش��دند با درخش��ش خود چینی های قدرتمند را به زیر 
کشیده و برای نخستین بار بر جام قهرمانی این رقابتها بوسه زنند تا بعد 
از ش��ش دوره قهرمانی پی در پی این بار چینی ها همچون بزرگساالن 

خود توسط شیر مردان ووشو کار ایرانی به زیر کشیده شوند.
  تیم ملی ووشوی جوانان ایران برای نخستین بار در مجموع دو بخش 
ساندا و تالو بر س��کوی قهرمانی رقابت های جهانی تکیه زد تا به لطف 
درخشش فایترهای خود عالوه بر رسیدن به عنوان قهرمانی در بخش 
ساندا، برای نخس��تین بار در مجموع دو بخش تالو و ساندا با کسب ۱۱ 
مدال طال، ۸ نقره و 7 برن��ز، عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص 
داده ت��ا بار دیگر توان ووش��وی ایران به رخ حریفان بکش��د.این برای 
نخستین بار است که تیمی به غیر از چین در مجموع دو بخش ساندا و 

تالو به عنوان نخست رقابت های جهانی دست می یاید.
نکته قابل توجه آنکه هنگ کنگ با کسب ۱۰ مدال طال، 4 نقره و ۸ برنز 
به عنوان نایب قهرمانی دس��ت یافت و آمریکا با ۸ مدال طال، 4 نقره و 3 
برنز سوم ش��د. تیم های مالزی و چین نیز در رتبه های چهارم و پنجم 

قرار گرفتند.
مه��دی علی نژاد در خص��وص قهرمانی تی��م ملی ووش��و جوانان در 
مس��ابقات جهانی برزیل اظهار داشت: تیم های پایه ووشو ایران بعد از 
قریب به سه ماه تمرینات فشرده ای که در تهران زیر نظر مربیان ایرانی 
و چینی داشتند با ترکیب کامل به مسابقات جهانی برزیل اعزام شدند. 
مسابقات جهانی نیز بسیار رقابت های سخت و فشرده ای بود و ما شاهد 
ش��گفتی های فراوانی بودیم. از بزرگترین شگفتی ها نیز شکست های 

برخی از چینی ها بود که آنها را از روی سکوی قهرمانی پایین آوردند.
رئیس فدراس��یون ووش��وتصریح کرد: رقابت ها بسیار سخت و دشوار 
ب��ود و خدا را ش��کر در یک رکورد ش��کنی در تاریخ ووش��و دنیا، ما در 
مجموع  ساندا و تالو توانستیم عنوان قهرمانی را کسب کنیم. هیچ گاه 
در طول تاریخ غیر چینی ها موفق به کس��ب این عنوان نشده بودند اما 
ما با کس��ب ۱۱ طال، ۸ نقره و 7 برنز اتفاق بزرگ��ی را رقم زدیم. در روز 
پایانی ما 9 فینالیس��ت داش��تیم که هر 9 نفر آنها موفق به کسب مدال 

طال شدند.
رئیس فدراسیون ووشو تاکید کرد: مجموع مدال های طالی ساندا ۱7 

مدال بود و هر کشوری نمی توانست بیشتر از ۱۱ ورزشکار داشته باشد. 
در این شرایط ما توانس��تیم بیش از نیمی از مدال های ساندا را کسب 
کنی��م و این اتفاق بزرگی برای ما بود. در این مس��ابقات برای اولین بار 
دخت��ران ما ۲ طالی جهان در بخش س��اندا را در رده جوانان کس��ب 
کردند. این در حالی بود که  از س��ال ۲۰۱۲ به بعد ما نتوانسته بودیم در 

رده سنی جوانان دختر مدال طال کسب کنیم.
علی نژاد در ادامه بیان کرد: برای اولین بار در تالو و در رده س��نی ۱5 تا 
۱۸ س��ال نیز موفق به کسب مدال طال شدیم که این ها اتفاقاتی بود که 
برای اولین بار افتاد. در مسابقات ووش��و جوانان جهان اقتدار ایران به 
نمایش گذاشته شد به طوری که مسئول دبیرخانه فدراسیون جهانی 
ووشو به ش��وخی عنوان کرد آنقدر س��رود ایران در سالن نواخته شده 
است که او می تواند سرود ایران را به طور کامل بخواند. واقعا شب به یاد 
ماندنی برای ووش��و ایران رقم خورد و اعتق��اد دارم این توفیقات باعث 
توجه بیش��تر مس��ئوالن به این رشته خواهد ش��د. در پایان نیز باید از 
حمایت های کمیته المپیک و وزارت ورزش در راه آماده سازی و اعزام 

این تیم تشکر کنم.

ووشو ایران بار دیگر چین قدرتمند را به زیر کشید


