
 

 

  ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

  
 2222مرداد  0مصادف با  0202جوالی  02روز اول: 

 اپة بانوان و سابر آقایان 

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

مسابقات گزینش شده ، ورزشکاران ویتوک 0202 کیالمپ یها یباز یربازیروز مسابقات شمش نیاول ظهر در – 0202 جوالی 02، ژاپن، ویتوک

 شمشیرباز 63و  مرد بازریشمش 63، . در مجموعندرساند ییچهارم نها کی ةتا مرحلآغاز و را  زنان ةمردان و اپ سابر های سالح یانفراد حذفی

 .شدطال برگزار  فینال مدال برنز وبازی  به دنبال آنو  همین روزعصر  یینها مهین بازی های .مشارکت داشته اندمسابقه  ود نیزن در ا

 

، بود یینها مهین ةبه مرحل قهرمان برتر جهان کره ای سانگوک اوهصعود  ،مرحله نیتا ا مردان سابر یانفراد اول مسابقات نکات برجسته روزاز 

برجستة قهرمان  سیالگی آرون از تی، در نهاییچهارم نها کیصعود به مرحله  پس از جهان 02 بازیکن ایرانی رده پاکدامن یعلکه  یدر حال

مقابل  ییایتالیا سامله یجیلوئو  ،یالگیسمقابل  گرجستانی ساندرو بازادزه یینها مهیندر دو بازی شکست خورد.   3-21با نتیجة  یمجارستان

 .ندقرار گرفت یکره ا میجونهو ک

، داشتم یسخت ةامروز مبارز"، گفت: شکست داد 22-21 با نتیجة 60در جدول را متحده  االتیاز ا هومر لیدارکه  یمصر بازیکن محمد عامر

 یراب یروزیپاین  مکیالمپ نیدر دوم. !برآیمکار  نیا از عهدة موفق شدم و باالخره، دهم رییخود را تغ کیو مجبور شدم تاکت عقب بودم 6-9من 

 ".رمیمدال بگ ویمن قصد دارم در توک و شکست خوردم. 60 جدول در خودم یباز نیدر اول زیرا در المپیک قبلی ،بودفوق العاده  من
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در واقع  .ی من کمرنگ شدخوشحال اما بعد از آن"افزود:  او "بودم. راضی و خوشحال اریبس ییچهارم نها کی دور من تا"گفت:  یرانیا پاکدامن

 میکن ی. ما فکر ممانبرسرا تا آن مرحله  مسابقهند تا ه بودکرد کار اریبا من بس انمیمرب البته خواهم داشت. سختی بازی هایدانستم که  یم من

 ".میانجام ده را یکار یمیت دادیدر رو میتوان یم که ما میو معتقد میدار یقدرتمند میت که

 از 60در دور  22-21بازیکن رده باالی کره با نتیجة  اینجیونگ چویباخت  یمقدمات یدورها ةنکات برجستاز  یکی ،زنان یانفراد اپةدر 

 صعود کرد.  نیز یینها مهین ةبه مرحل تیدر نها که بود روسیساله  29 ربازیشمش ایواضآیزنات مرت

. بود 60در همان جدول  9بر  22 جهیجهان با نت یلی، قهرمان برززنمولهاو یناتال از ،جهان ییایتالیا قهرمان ،نگویامیروزال فنکتة دوم برد 

 .شود می برگزار ییایرومان پوپسکو ایآنا مار برابر ییایاستون سیله نایکاترو  ،ینیچ یوین سان مقابل وایاضمرت توسط یینها مهین بازی های

 

من واقعاً "، گفت: 22بر  21 جهیبا نت ییچهارم نها کی دوردر  وایمقابل مرتضا ی پس از باخت خودهنگ کنگ بازیکن کنگ انیویو ین واام

عمل  یساساح اریبس نی، بنابرابود ریمن در دو سال اخ ةمسابق نیاول نیا" "خوشحالم. اریبس ویتوک در و مسابقات نیاز حضور در ا امابودم  یعصب

که در چند سال گذشته  یدیجد یها کنم و تمام حرکت بازی شتریب دوارمیباعث افتخار هنگ کنگ شوم. ام در آینده بتوانم دوارمیو ام کردم،

 ".بگذارم نمایشبه  را آموخته ام

کنم که  یافتخار م اریمن بس"، گفت: شد نیاز چ نیشنگ لمغلوب  3-21 با نتیجة ،60که در جدول  ،یسنگال ربازی، شمشدایونگ اندیا بینته

 و، اما مبارزه نیست در این مسابقات اضرحدر حد بازیکنان  من سطح بازیالزم را کسب کنم.  طیها کار کرده ام تا شرا سال رایهستم ز نجایا

 "!برآمدمکار  نیا از عهدة اماسخت بود  یلی، خمی کنمقا افتخار یآفر یندگینما من به خاطر .تالش خودم را کردم

 نتایج روز اول

 یانفراد یطال ی، مدال هاویتوک 0202 کیالمپ یها یباز یربازیشمش مسابقات ةیدر افتتاح نیچاز  سان وونییمجارستان و از  یالگیآرون س

 که در سالن بود ویتوک المپیک مسابقاتروز  9 از مجموع یربازیشمش رویدادهای روز نیولا نیکردند. ا تصاحبزنان را  ةمردان و اپسابر 

Makuhari Messe Hall B  دوشمی برگزار  بایدر استان چو. 
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 سه ی کهمرد ربازیشمش نیبه عنوان اول بود کیالمپ یدو مدال طال ةدارند که یالگیس آرون ،مردان سابر انفرادی یمدال طال بازیدر 

 مهیساز شد. در دور ن خیتار یی را شکست داد وایتالیا سامله یجیلوئ 7بر  21 یبا برتر معرفی شد. او ،را کسب کرده است کیالمپ یمدال طال

را  یگرجستان ساندرو بازادزه یالگیکه س ی، در حالبرنده شد 20بر  21 جهینت باروبرو شد و  ی، قهرمان کره جنوبمیوان کگناج، سامله با یینها

 .درآوردبازادزه  از چنگمدال برنز را  22بر  21 نتیجة با در بازی رده بندی توانست میکضمن اینکه . ه بودشکست داد 26بر  21 ةجیبا نت

چالش من  نیرت خوشحالم. بزرگ یباورنکردن ةجینت نیچقدر از ا میتوانم به شما بگو ی، نمبود زیشگفت انگ. !عالی بود اریبس"گفت:  یالگیس

 "نم.ک یافتخار م اریموضوع بس نیا بهو  ،کنم دایغلبه بر او پ یبرا راه هایی، اما من توانستم بازی کردخوب  اری، او بسبود ساندرو بازادزه

 ربطوکه  قهرمانی، اما در مقابل بیشتر تا طال نداشتمقدم  کیو کردم  خودم را یسعمن که  هرچند !خوشحالممن فوق العاده "گفت:  هسامل

 به، از مدال لذت ببرم و سپس قصد دارم استراحت کنم حاال کنم و یکرد شکست خوردم. من به خودم افتخار م یم یبازی زیانگ شگفت

 "فکر کنم. یمیت های رقابت

         

شد.  کی، قهرمان المپ22بر  22 ةجیبا نت ایییرومان پوپسکو ایآنا مار دادن با شکستچینی  یوین سان، زنان یانفراد اپةمدال طال  بازیدر 

 زاناتیآسان یوین که  ی، در حالشکست داد 22-21 ةجیبا نت و او را قرار گرفت یاز استون سیله نای، پوپسکو مقابل کاتریینها مهین ةدر مرحل

 .دیرس لهیسبه  8بر  21 جهیبا نت وایمقابل مرتضا یروزی. مدال برنز پس از پمغلوب کرده بود 8-20 ةجیرا با نت روسی وایمرتضا

 یمیبا هم ت بازی من امروز بخش کار نیسخت تر. مدال طال گرفتم کیباالخره  که خوشحالم اریمن پس از پنج سال انتظار بس"گفت:  سان

 ندهیدر آ در من ایجاد کرده است تا احساس را نیو ا تیمسئول این و می کنم خانواده و کشورم افتخار یمدال برا نیکسب ا من به ام بود. ینیچ

 "بپردازم.به مبارزه  بیشتر

 جهینت نیا نی، بنابراروبرو بودم گرید مشکالت برخی زانو و مشکل ، من بادر سال گذشته. خوشحالم اریمدال نقره بساین من از "گفت:  پسکواپ

 ".کرد خوشحالم اریبس
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 از کره میک وانگجون)نقره(،  از ایتالیا سامله یجیلوئ، طال() از مجارستان یالگیآرون س این گونه بود: مردان مسابقات سابر یینها بندی رتبه

به ترتیب  از ایران پاکدامن یعلو  از ایتالیا بره کویانر، از روسیه موفیابراگ لیکم، از کره سانگوک اوه ،از گرجستان ساندرو بازادزه، برنز()

 .جایگاه های چهارم تا هشتم را کسب کردند

 

، برنز() از استونی کاترینا لهیس، نقره() از رومانی پوپسکو ایآنا مار، طال() از چین سان یوین :شامل نیز زنان یانفراد اپة یینها یبند رده

از  گوینمروسال فیا و از استونی بلییوا ایجول، از ایتالیا فدریکا ایزوال، از هنگ کنگ مان وای ویوین کونگ ،از روسیه وایمرتضا زاناتیآ

 .تصاحب کردند تا هشتم را ایتالیا مقام های چهارم


