
   ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

 

 2022مرداد  3مصادف با  0202جوالی  05: دومروز 

 بانوان  و فلورةآقایان  اپة

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

 یحذف جدول شرکت کننده ، ورزشکارانویتوک 5252 کیالمپ یها یباز یربازیروز مسابقات شمش نیدر دوم - 5252 جوالی 52، ، ژاپنتوکیو

 فلورة ورزشکار 63مرد و  ةورزشکار اپ 63، در مجموعما . رساندند ییچهارم نها کی ةبه مرحل مردان و فلورة زنان را آغاز و اپة یانفراد رویدادهای

 .شود یبرگزار مو نقره طال  نالیف  مدال برنز و به دنبال آن بازی رده بندی وروز و همین عصر  یینها مهی. نداشتیممسابقه  ود نیزن در ا

 

 رومن کانونتوسط  65 جدولدر  ییونزوئال کی، قهرمان المپگاسکون ماردویروبن ل عبارتند از حذف آقایان اپةرقابت های  ة روزنکات برجست

 . گردید یینها مهین موفق به صعود به، 25-22 با نتیجة ،هروسیاز  دایب یسرگپس از غلبه بر  تیبود که در نها 25-22 یجةتبا ن یفرانسو

 با نتیجة ،65را در دور جهان  فرانسوی ، قهرمانبورل کیانی، کند یم بازیبزرگساالن  جوانان و ینس ه های، که در ردیمصر دیمحمد الس

 . شکست خورد 26-22 با نتیجة ،نیاز اوکرا نیزلیرا گوریاشد و مقابل  ییچهارم نها کی ةمرحل یراه تیشکست داد و در نها 22-22
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 حسام الکورد برد و 25-26 با نتیجة ،نیاز اوکرا نیشیکیبوگدان ن بر ینیچ الن نگهویم پیروزی ،65دیگر جدول  قابل توجه از اتفاق های

 بود. 23-22 با نتیجة نیچ یجیوانگ زاز مراکش مقابل 

 نی. من اولدیتمرکز کن ضربههر  یرو دی، بادیباش گی کامل داشتهآماد دیشما با. ستین کسانی با سایر رویدادها کیالمپ یها یباز"گفت:  الکورد

ة مسابق نیلذت ببرم. اول ستیپبازی خودم روی از  و ،کنمجنگجویی بازی ببا  دیبا معتقدم که . منبازی بعدی هم همین طور، را بردم مخود بازی

دادن ادامه  یتنها راه برا نیا رایز ،تر است مهم بازی ها بازیکنان از همه ةهم یبرابازی روز  نیاول  البته .بود مرحلة کارم نیمن سخت تر امروز

این  – دوباره خودت را بیازمایی و بتوانی برگزار شود یکی دیگر دو هفته بعد نیست که یجهان های جام این رویداد مانند. مسیر قهرمانی است

 "است. کیالمپ یها یباز

 سم.رهم ب کردم به مدال یشوم و فکر م یبرنده م که دانستم یم به مسابقه از آمدن، من قبل بود یروز عال امروز برای من یک"گفت:  دیالس

همه  نیسخت تر بود. من ااز همه  ، و اینبود 25-26 نتیجه یوقت پایانی ضربةدو  آن هم، مدال از دست دادم راهیابی بهدور  ضربه را درمن دو 

مدال  5253 سیدر پار دوارمیو ام کنمآماده  یمسابقات جهان یبرا را د می روم تا خودماز االن به بعاست.  یربازیشمش طبیعت نی، اما اراه آمدم

 "کسب کنم.

مقابل  ینیکرااو نیزلیرا گوریا ، وییایتالیا یآندره سانتارل برابر یمجارستان یکلوسیس یگرگ ،مردان ةاپ یینها مهینشرکت کنندگان در 

 .هستند یفرانسو رومن کانون

 

، 23 جدولشکست داد. در  65در جدول  ژاپن رااز  آزوما ویر 22بر  22 ،کینزد یباز کیدر  یاز کره جنوب ناسوک ج یه، بانوان فلورةدر 

شکست  9-22 ةجیبا نت استجهان  8دارندة ردة  ه را کهروسی نایزاگدول نایآدل توانست ،جهان است 63 نگیرنک که دارای، ییکانادا انیرا کالی

 ،استقهرمان جهان  که دارای دو عنوان گویار انایآر خود یمیهم ت با، قهرمان جهان ییایتالیا یوولپ سیآل، ییچهارم نها کی ة. در مرحلبدهد

 .افتیراه  یینها مهیبه ن 7بر  22 ةجیبا نت یولپدر نهایت روبرو شد و 

از را  مزیمن امروز همه چ"، گفت: شکست خورد روسیهاز  نایزاگدول نایآدلمقابل  65جدول که در  ایاز کلمب ساسیکا لورتا وان اروان گارسیا

 اناگهان اینجم. و ه بودنکرد ی شرکترقابت در هیچ میسال و ن کی به این دلیل که به مدتم ه بوداز دست داد را ام بازی تمیمن ر دادم.دست 
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هرآنچه می توانستم و  ،تالش خود را کردم ، من تماماستسرنوشت م نیا خوب. بازی کنم یروس جهانهشت  ةکن ردیبا یک باز ممجبور شد

 یچه اتفاق ندهیدر آ تا ببینماستراحت کنم  تصمیم دارم پروژه همراه من بود. حاال بخش های این من در تمام یمرب انجام دادم، ضمن اینکه

 "افتد. یم

زده  جانیه اریمن بس"، گفت: 22-22 با نتیجة ،از ژاپن نویو وکای، پس از غلبه بر بازی خواهد کرد یینها مهی، که در دور نآمریکایی فریک یل

را  مورد نیازهای  لذت ببرم. و حرکت بازیو از  ،باشم یوحش یو کم یرانفجا . کمیخودم باشم سته باشمکه توان می کنم، احساس هستم

 ".ببرم بکار

 فریک یلو  ،ایتالیایی یولپ سیآلجهان در برابر  عنوان قهرمانیسه و دارندة  کیقهرمان المپ ،گالزووایدر نایا بینزنان  ةاپ یینها مهینبازی های 

 .می باشد از روسیه کوروبینکووا سایالر مقابل ییکایآمر

 نتایج روز دوم

 کیالمپ یها یزنان باز فلورة مردان واپة  یانفراد دومین روز مسابقات یطال یمدال هامتحده  االتیاز ا فریک یلو  یفرانسو رومن کانون

 کردند.  تصاحبرا  ویتوک 5252

 

برنده شد.  22-22 ةجیمجارستان روبرو شد و با نت از جهان بزرگ قهرمان یکلوسیس یگرگبا  کانون، مردان یانفراد اپة یمدال طال بازیدر 

 روبرو شد ایتالیاز ا یآندره سانتارلبا  یکلوسی، سیینها مهیبود. در ن 2995مردان از سال  یانفراد در اپة فرانسه کیالمپ یمدال طال نیاول نیا

بندی  در بازی رده ضمن اینکهشکست داد.  22بر  22 نتیجة را با ینیاوکرا نیزلیر گوریاکه کانون  ی، در حالغلبه کرد بر او 22بر  22 نتیجة با و

 . را تصاحب کردمدال برنز و  غلبه یسانترلبر  25بر  22 ةجیبا نت نیزلیر

 .بود ییهاچهارم ن کی دور در 25بر  22 ةجیبا نتکره  از کیقهرمان المپ پارک ونگیسانگ بر یکلوسیس پیروزی اتفاق های جالب دیگراز 

ن کرد ی. من عاشق باز«بده!را انجام  تخود یباش، باز ، خودتنشو دیناام از خودت» به خودم گفتم: شدممسابقه  وقتی وارد من": گفت کانون

را در  یربازیخودم را ابراز کردم. من شمشخود  راینداشتم ز یاسترس چیاست که در طول مسابقات انجام دادم و ه یزیهمان چ نیهستم و ا
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ش کنم فرانسه واقعاً رو یدارد و فکر م یربازیشمش یقهرمانان و دانش واقع در معرفی یطوالن ةفرانسه سابق نجایی کهآو از  ،شروع کردم مریکاآ

 "من آموخت. را به یفرانسو یربازیشمش

 

شکست  26بر  22 ةجیرا با نت است، جهان یقهرمان عنوان 6از روسیه، که صاحب  گالزووایدر نایا، زنان یانفراد فلورةمدال طال  بازیدر  فریک

 سیآلبا  گالزووای، دریینها مهین دور. در ه استشد بانوان یانفراد فلورةدر  کیاست که موفق به کسب مدال المپ ییکایزن آمر نیداد. او اول

 هندی، نماکوایکوروبن سایالر فریکه ک ی، در حاله بوددیرس یروزیپ ر او بهب 22بر  22 ةجیو با نت ه بودروبرو شد ایتالیا از ن، قهرمان جهایولپ

 .دیمدال برنز رسبه  23-22 نتیجةبا  یمقابل ولپ یروزیپس از پنیز  کوایکوروبن سای. الره بودشکست داد 3بر  22 جهیرا با نت روسیه یمل میت دیگر

روحیة و  سلب اعتماد کرده بودم،خودم  ازکه من  یدر لحظه ا تشویق می کردند وبطور مرتب مرا  ام یمرب و شوهرم، خانواده ام"گفت:  فریک

به  آنها مرتب .ندمن برد یبراآنها بودند که مسابقه را کلمه  یواقع یبودند و به معنا با منروز طول تمام آنها در . !مرا باال آوردندس اعتماد به نف

 "من انجام دادند. یکار را برا نیو آنها ا ،استالزم  کیاست که در المپ یزیچهمان  نیاو «. لطفاً اعتماد به نفس داشته باش!: »گفتند یم من

آندریا  برنز(،) از اوکراین ایگور ریزیلین، نقره() از مجارستان گرگی سیکلوسی، طال() از فرانسه رومن کانون به ترتیب: مردان اپه یینها نتایج

هارم از مصر به ترتیب در جایگاه چ دیمحمد السو  از کره، سانگیونگ پارک، از ژاپن ماسارو یامادا، از روسیه سرگی بیدا از ایتالیا، سانترلی

 .تا هشتم مسابقات قرار گرفتند

 سیآل، برنز() از روسیه کووایکوروبن سایالر، نقره( )از روسیه  گالزووایدر نایا، طال()از آمریکا  فریک یل این گونه بود: فلورة یینها اما نتایج

 .را تصاحب کردند 8تا  3از کانادا رده های  انیرا کالیو  از کره ناسوک ج یه، از ژاپن نویو وکای، هر دو از ایتالیا گویار انایآر و یولپ
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