
   ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

 

 2422مرداد  4مصادف با  0202جوالی  06: سومروز 

 بانوان  و سابرآقایان  فلورة

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

 جدول ،منتخب ورزشکاران .هستیم ویتوک 0202 کیالمپ یها یباز یربازیروز مسابقات شمش نیدر سوم - 0202 جوالی 06، ژاپن، توکیو

ورزشکار زن  63و  ورزشکار مرد 63. در مجموع، رساندند ییچهارم نها کیتا مرحله  آغاز و را فلورة آقایان و سابر بانوان یانفراد مسابقات یحذف

 .ودش یمدال برنز و طال برگزار م نالیف بازی های عصر امروز و سپس این مسابقات یینها مهین بازی های .ت کرده اندکشردو مسابقه  نیا رد

 

 6بر  51 ةجیبا نترا  یی جهانایتالیقهرمان ا یفوکن ویآلس یهنگ کنگ نگاونگ چلکا از این قرار است: مردان انفرادی فلورة نکات مهم روز

 شد.  یینها مهین یراه 51-51با نتیجة  یک بازی نفس گیر در روسیبوروداچف  لیپس از غلبه بر کر تیو در نها شکست داد 53در جدول 

آلمانی  چیوپی تریپ. دهدرا شکست  آمریکایی نهارتیاگرک م، 55-51 با نتیجة 60در دور  توانست ،روسیه ةندینما نکوفیلیم سالویوالد

 محمد حمزهکه ضمن این، شکست داد 50-51 با نتیجة ،60را در دور  ییکایآمر السایالکساندر ماس، را داردجهان  یقهرمان عنوانچهار  که

 غلبه کرد. 56-51 با نتیجة ،جهان ییایتالیا ، قهرمانکاسارا آندره بر 53در جدول  یمصر
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شکست  55-51 با نتیجة ،60 دور را در نکیبریکل نیامیبن آلمان کی، قهرمان المپمصر از کیالمپ ةمدال نقر ةدارند ،ابوالقاسم نیعالءالد

 شکست خورد. 56بر 51، یژاپن نیکیش رویتاکاهبرابر  ییچهارم نها کیدر  تی، اما در نهاداد

در وسط  و بازی می کردخوب  یلیاو خ .داشتم یسخت کار می باشد کیقهرمان المپ که دارای عنوان نکیبریکل با یبازدر من "گفت:  ابوالقاسم

 که جایی. در دیسخت مبارزه کن انیتا پا دیبا بازی ها نیاز ا کیوجود ندارد و در هر  یآسان ةمسابق چی. هبرخورد کردم مشکل هاو بمن با  ،بازی

 دوارمیو ام ،بدهند انجام ما برای میآن هست الیقهر آنچه را که  کردند یم ی، سعویو داوطلبان توک دهندگان سازمان شت،وجود ندا تماشاچی

 ".انجام دادند برآییمبزرگ  دهیسازمان نیا درآنچه را که ژاپن از خجالت  سزاوارانه میبتوان

هشتم  کی دوردر  51-51 کینزد یباز کیدر  کیالمپ ییایتالیا ، قهرمانگاروزو لهیدان، پس از شکست مقابل از ژاپن امایماتسو وسوکهیک

نوز کنم. ما ه یشرکت م ها یدر باز یژاپن میاز ت عضویلذت ببرم. خوشحالم که به عنوان  یکردم تمرکز کنم و از باز یمن سع"، گفت: یینها

 ".رمیانتقام بگ دوارمیام نی، بنابراکرد میخواه دارید ایتالیا میو با ت میدار شیرا در پ یمیت دادیرو

 ةمسابق کی نی، ادارم یاحساس خوب"، گفت: دیرس یینها مهیبه ن یآلمان چیوپیبر  56بر  51 ی، که با برترچک یجمهوراز  چیالکساندر چوپن

، داز کجا آمده ان این دو ضربه دانم ینم من بود ... زیآخر شگفت انگ ضربةبه من فشار آورد و دو  یلیبود. او خ یواقع ةمبارز کی سخت و اریبس

 شهیماست که ه نیمن ا یو استراتژ ،آماده شوم ییچهارم نها کی یبرا دیخوشحالم که برنده شدم و حاال با یلیبودند. خ بی نظیریضربه های اما 

 ".مایه بگذارمجان  از روی پیست

 الونگ چونگکچک مقابل  یجمهوراز  چیالکساندر چوپنو  یی،ایتالیا گاروزو لهیدان مقابل یژاپن نیکیش رویتاکاه توسطمردان  یینها مهین

 .برگزار می شود یهنگ کنگ

 

 توانست ،کیالمپ ةمدال نقر دوجهان و  یقهرمان عنوان دوروسی، دارندة  ایکایول سوفیا، این است که سابر انفرادی بانواناز اتفاق های برجستة 

 8بر  51 ةجیبا نت ییچهارم نها کی ةدر مرحل در کارنامة خود دارد را کیالمپ یقهرماندو و  ی جهانقهرمان دو یی کهکایآمر سیزاگون لیمار

 برسد.  یینها مهیتا به ن دهدشکست 
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در دور  51-52 ای را با نتیجة کره ونی سویجو سپس  ،60در جدول  52-51،  60 نتیجة باچینی را  شائو یاکی یازبکستان بکوواییدا نبیز

 . مغلوب شد 55-51 با نتیجة یمجارستان آنا مارتونمقابل  بعد ةدر مرحل اما ،شکست داد 53

 . بود ینیچ انگی ویهنگ توسط 31در دور  نیاوکرا از جهان یقهرمان عنوانچهار صاحب ، اولگا خرالن حذف از اتفاق های جالب این مسابقات

 6بر  51 ةجیبا نت یتونس یزیبن عز اینادخود را مقابل  یدور حذف بازی نی، اولهند یکیالمپ ربازیشمش نی، اولآناندا سوند اچاداالواد یانوب

 .شکست خورد 7بر  51 ةجیبا نت وی رفت وفرانس مانون برونهبه مصاف  60و در دور  برنده شد،

 همراهسال  51 رویا به مدت نیهند است. ا یبرا من یباز نیمن و اول کیالمپ نیاول نیا دارم. یاحساس خوب": گفت چادالوادا آناندها سوند

، من است زیمن همه چ یبرا کیالمپ یایخود را برنده شدم. رو بازی نیو اول هستم کیدر المپ من حاال در حال بازی تیدر نها و، ه استمن بود

ا به ر یربازیشمش هندی هابار است که اکثر  نیاول نیهستم. ا نجایا اکنون کرده ام و یربازیشمش ایرو نیا محقق کردن یبرا تنهاتمام عمرم 

 "شوم.بباعث افتخار آنها  دوست دارممن  نیکنند، بنابرا یصورت زنده تماشا م

را  باهاشت باید کم ترینمن  مدال طال را به دست آورم. ه هرحال دوست دارمباما  ،سخت بودند بازی هامن  کیالمپ نیاول یبرا"گفت:  بکوواییدا

که ضمن اینکنم ...  خودم استفاده رشد در مسیر است که از آنچه آموخته ام نیا ندهیر آدهدفم . گوش دهم انمیمرب صحبت های و به داشته باشم

 "شوم!ببرنده  دارم دوستواقعاً  من

مقابل  یمجارستان آنا مارتونو  هفرانس از مانون برونه در برابر، از روسیهقهرمان جهان  ،اکووایپوزدن یاصوف بانوان سابر انفرادی یینها مهیندر 

 .بازی خواهند کرد روسی ایکایول ایوفص

 نتایج روز سوم

 یها مدال ویتوک 0202 کیالمپ یها یدر باز وفق شدندمروسی  قهرمان جهان اکووایپوزدن یاصوفو  نیاز هنگ کنگ چ کالونگ چونگ

 . تصاحب کنندزنان را  سابر مردان و فلورة یانفراد مسابقات یطال

 

 نیبرنده شد. ا 55بر  51 ةجیروبرو شد و با نت ایتالیا کیقهرمان المپ گاروزو لیدانبا  چونگ، مردان یانفراد فلورة ییطال لبازی فینادر 

با  و ه بودرفت یژاپن نیکیش رویتاکاه، گاروزو به مصاف یینها مهین ةبود. در مرحل نیهنگ کنگ چ خیدر تار کیالمپ یربازیمدال شمش نیاول

پس از شکست  چی. چوپنه بودشکست داد 52بر  51چک را  یاز جمهور چیالکساندر چوپنچونگ  در حالی که ه بود،شد روزیپ 9بر  51 نتیجة

 .را بدست آوردبه بعد  5928چک از سال  کیالمپ یربازیشمش مدال نیاول برنز، مدال در بازی رده بندی کسب 8-51 با نتیجة نیکیش دادن
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 .اشیدکرده بمبارزه گرم  یخود را برا یبه اندازه کاف و، بشویدآماده  کامال دیشما با زیرا ،است زیچ نیتر من مهم یبرا بازی نیاول"گفت:  چونگ

 "ردم.تا انتها مبارزه ک تنها کاری که کردم این بود که نی، بنابراستمیمخالف ن کیالمپ ی درکه من با قهرمان بقبوالنمکردم به خودم  یمن سع

 

 55بر  51 ةجیرا با نتاست قهرمان جهان  دارای دو عنوان که ایکایول ایسوفخود  یمیهم ت اکووایپوزدن، بانوان یانفراد سابرفینال  بازی در

مانون  ،اکووایپوزدن در حالی که ،شد روزیپ 8بر  51 ةجیاز مجارستان روبرو شد و با نت آنا مارتونبا  ایکایول، یینها مهین دورشکست داد. در 

 .آن خود کرداز را  مدال برنز ،3بر  51 ةجیبا نت مارتون نیز پس از غلبه بربرونت . ه بودشکست داد 52بر  51 ةنتیج ارا ب یفرانسو برونت

، ام یمیهم ت ینقره برا کیمن و  یمدال طال برا کیبا  این روز خوشحالم که بود. عالی اریاما بس یطوالن برای من روزام"گفت:  اکووایپوزدن

 ".میبود کیالمپ یها یما پنج سال منتظر باز رایاست ز یواقعاً احساس بزرگ نیو ا .دیرس انیبه پا ایسوف

از  چیالکساندر چوپن، نقره() از ایتالیا دانیله گاروزو ،طال() از هنگ کنگ کالونگ چونگ این گونه ثبت شد: مردان فلورة یینها های رتبه

 لیکرو  هر دو از مصر محمد حمزهو ، عالءالدین ابوالقاسم ،از فرانسه انزو لفورت ،از ژاپن تاکاهیرو شیکین و ،برنز()جمهوری چک 

 از روسیه به رده های چهارم تا هشتم نائل شدند. بروداچف

از  ن برونتمانو، نقره() از روسیه ایکایول ای، سوفطال()از روسیه  اکوایپوزدن ایسوف :این گونه رقم خورد بانوان سابر یینها یبند اما رده بندی

از  بکووایدا نبیزو  از روسیه نایتیکیاولگا ن، از چین انیک ییرویج، از آمریکا سیزاگون لیمار، ار مجارستان آنا مارتون و ،برنز() فرانسه

 .ازبکستان به ترتیب چهارم تا هشتم شدند


