
   ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

 

 2022مرداد  5مصادف با  0202جوالی  07: چهارمروز 

 بانوان  اپة تیمی

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

 کی هایاپة بانوان دور می، هشت تویتوک 0202 کیالمپ یها یباز یربازیروز مسابقات شمش نیدر چهارم - 0202 جوالی 07، ژاپن، ویتوک

صاحب ت یبرا یاستونو  روبرو خواهد شد، نیچبا مدال برنز کسب  یبرا ایتالیا، را پشت سر گذاشتند. عصر امروز یینها مهیو ن ییچهارم نها

 .خواهد بود این کشور یربازیشمش تیمی مدال نیاول نی، اطال باشد و چهنقره  چهمدال استونی . در پیش داردرا  کره طال مدال

 

 نتیجة ، هنگ کنگ را با3-5آمریکا در دور را شکست دادند.  ایتالیا 82-20 ةجیبا نت یاستونو  ،نیچ 02-83 نتیجة با کره، یینها مهین در دور

 وشکست داد  02-88لهستان را با  آمریکا در دور بعد. از دور خارج کرد 05-83 نتیجة را با روسیهکه لهستان  ی، در حالشکست داد 20-83

 غلبه کرد. روسیهبر  02بر  03 ةجیهنگ کنگ با نت

ضربه ه است ک نیما ا ی. استراتژمیببرهم دوم را بازی  دیحاال ما با .میشد روزیکه در دور اول پ میخوشحال اریما بس"گفت:  ایتالیاز ا ایمارا ناوار

 ".و نتیجة بگیریم دهیمادامه  را به خوبی شیوهاین  و ،میرا احساس کن پیست، و به جلو ببریمشروع  را به ضربه بازی

 و یروح درست مانند وضعیت یربازیشمش زیرا ،میداشت یما امروز شروع سخت"مقابل لهستان گفت:  2-5دور  شروعقبل  کایاز آمر یهرل یکل

 ".نیمو جور ک جمعرا توانستیم بازی های بعد ، اما خوشبختانه نبود یار ما شانس با یباز نیاگرچه در اول است. ینیب شیقابل پ ریغ ،همه یروان
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ا را م هم و آنها میختشنا یرا م یدختران لهستانما  .میبود یعصب اریما در دور اول بس دارم. یاحساس خوب": گفت یاز استون سیله نایکاتر

که  مینشان ده میکنم ما موفق شد ی، من فکر محال نی. با او با هم کار کرده ایمی مشترکی شرکت اردوها درو بارها ما بارها زیرا ، شناسند یم

خواهد  شیچگونه پ حاال باید ببینیم در دور بعدو  ،بود یعال زیهمه چ عصبی خودمان غلبه کنیم. و تنش های بر فشارو  میبرنده شو میتوان یم

 ".رفت

 نتایج روز چهارم

 روز نیچهارم که در دادیرواین در  میشد. هشت ت بانوان میت اپة یموفق به کسب مدال طال ویتوک 0202 کیالمپ یها یدر باز یاستون

 ، شرکت کردند.برگزار شدبود  بایاستان چ Makuhari Messe Hall B سالن در و کیالمپ یربازیشمش مسابقات

 

 یاستون یبرا کیالمپ یمیمدال ت نیاول نی. ادیرس یروزیبه پ 80-82 یینها ةجیرفت و با نت کرهبه مصاف  یاستون، مدال طال بازی فینالدر 

، به دست آمد. بازی می کرد زیامروز ن می، که در تسهیل نایکاترزنان توسط  یانفراد اپةدر  جوالی 02در  استونی هم یمدال انفراد نیبود. اول

 .تعلق گرفت این کشوربه  03بر  08 ةجینت ابایتالیا  شکست چین ازنیز پس از  مدال برنز

 یاستون کیمدال المپ نیما اول شیدو روز پ کردم. یفکر م نیبه ا شهی، من هماست یاحساس باورنکردن کی نیا"گفت:  یاز استون کرپو کایار

کشور  نیچن یواقعاً برا را گرفتیم که یمیت یطالمدال  نیو امروز ا ،مدال برنز بود آن، اما میکرد دشت سیله نایتوسط کاتر را یربازیدر شمش

، تا گریکدیو اعتماد به خود  یمیت ةیو به لطف روح مینشد میما تسل اما ،بود واقعی چالش کی ما برایبزرگ است. هر مسابقه  اریبس یکوچک

 . میدیجنگ انیپا

 ،میتدر مورد آنها داش یکمتر شناخت بالطبع، میو سبک آن نداشت یاستون میدر مورد ت یادیاز آنجا که ما اطالعات ز"گفت:  یکره ا سرآ سونگ

 ".مینداشت یزمان کافسفانه امت، اما میکرد یمبیشتری تالش  برای پیروزی دیبا ما. رسیدیمبه اواسط مسابقه  یبه آرام نیبنابرا

 اما – میه اکسب کرد یجهان یدر جام ها یادیز یما مدال ها رای، زخوشحالم اریبس میها یمیمن مانند هم ت"گفت:  ایتالیاز ا نگویامیروسال ف

 میکن یباور نم هنور ما .استمدال المپیک م نیاول نیاما ا کرده بودیم، کسبجهان مدال برنز  قهرمانی متفاوت است. ما در مسابقات کیالمپ مدال

ها  میو ت میکرده انشرکت  در هیچ مسابقه ای دو سال است که ما رای، زدشوار بود اریبسما امروز  بازی های ة. هممیهست لخوشحا اریاما بس

 ".شده انداز قبل  تر متفاوت

هنگ ، شم()ش لهستان، (پنجم) آمریکا، )چهارم( نیچ، )برنز( ایتالیا، )نقره( کره)طال(،  یاستون اپه بانوان این گونه قلم خورد: یینها نگیرنک

 .)هشتم( روسیه)هفتم( و  چین کنگ


