
   ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

 

 2022مرداد  6مصادف با  0202جوالی  08: پنجمروز 

  آقایان سابر تیمی

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

 کی یدورها ،حاضر در بازی ها مردان سابر میت 9، ویتوک 0202 کیالمپ یها یروز مسابقات باز نیدر پنجم - 0202 هیژوئ 08، ژاپن، ویتوک

 روبرو می شود ایتالیا با  کسب مدال طال ی، براکیالمپ ی، مدافع عنوان قهرمانکرها پشت سر گذاشتند. عصر امروز ر یینها مهیو ن ییچهارم نها

 .رود یم آلمانبرنز به مصاف  تصاحب مدال یبرا ارستانمجو 

 

 . ناکام گذاشت 54بر  54 ةجیرا با نت مجارستان ایتالیاشکست داد و  50بر  54 ةجیرا با نت آلمان یینها مهین در دور کره

صعود  3-4شکست داد و به دور  54بر  54روسیه را با نتیجة  مصرگذشت و  آمریکااز سد  43بر  54با نتیجة  ایران 8-4 ولدجمرحلة در 

 کردند.

به  هروسی نی، بنابراگیری کردکنار یکی از بازیکنان خود تیمصدوم لیبه دل آمریکاشکست داد و  05-54 نتیجة را با رانیا، مصر 3-4در دور 

 نهم ة، در رد40-54 ةجیبا نت ییهشتم نها کی ةدر مرحل مصرپس از شکست مقابل  ژاپنضمن اینکه مسابقه برنده شد.  نیفرض در ا شیطور پ

 قرار گرفت. مسابقات



    روزشمار مسابقات شمشیربازی المپیک 0202 توکیو – روز پنجم  ترجمة: عباسعلی فاریابی  

2 
 

خود  یباز نیاول ی، اما ما واقعاً رونبود یعال خیلی باید همآنطور که  دیاگرچه شا ،بود یروز عال کی برای ما امروز"گفت:  یمصر یسسیال ادیز

روع خوب ش با یک بازی نیا یاگر رو میکرد یفکر م نی، بنابراکردیم یم بازیشانزدهم  کی جدولدر  دیما ابتدا با .کامل داشتیمتمرکز با ژاپن 

ر د بود که "کره"ما   یبعد فیحر رای، زخواهیم کردگرم  بازی ها ةیبق خود را برای و خواهیم کردرا حس  جو کلی مسابقهفضا ، میکن زتمرک

، میرسبآن  به نتوانستیم اما وقتی ،میبرتر برس میبود که به جمع چهار ت نیما ا یایکه رو یدر حال ه است.جهان بود کی ةشمار تیم اخیرچند سال 

 ،و بدون تمرکز روی هیچ نگرانی، میکن و شاداب تازه خودمان را تر و ،میکن پاکذهن خود  آن آرزو را ازبود که  دهیزمان آن فرا رس نیبنابرا

 ".میرا شروع کرده اجدیدی روز  یک گویا که – کنیمآماده  یمسابقه بعد یبراخودمان را 

 سحاحساس  میت کیو به عنوان  خودمان را آماده کردیم بود که از همان ابتدا نیا کار ما نیکنم بهتر یمن فکر م"گفت:  یآلمان هوبرز چاردیر

 ستا جهان ةقهرمان چند دور که ، جنوبی ةهکربا  دیبا در دور بعد نکهیآماده بودن بود. با دانستن ا زیچ نیتر مهمبرای ما زیرا  .میداشت یخوب

کره  بازی با. میادامه داد ة خودو به مبارز میرا کرد مان. ما تمام تالش خودمیدادن ندار ستاز د یبرا یزیچکه  میکرد می ، احساسمیکن بازی

 .تندجهان هس یها میت نیبار ثابت کرده اند که جزو بهتر نیچند نیکنند و همچن یعمل م عیسر اریآنها بس .است برانگیز چالش شهیها هم یا

 ".میبود می ضربه آماده نیاول همان از بایست  میما  نیبنابرا

ه استفاد میبه ت دیجد یدادن انرژ یبرا نیجانش کنیما از باز کرد. میخواه بازیآلمان  با یبعد ةما در مرحل": گفت یمجارستان یتاماش دچ

، است متفاوت اریبس کیالمپ یها یباز نی. امیو هنوز شانس دار میآمد ویکسب مدال به توک ی. ما برادیجنگ خوب خواهیم نی، بنابرامیکن یم

 "کار دشوارتر است. نیا تماشاچی، اما البته بدون است عالیبرم، که  یلذت م یربازیاز مسابقات شمش کال من ولی

 نتایج روز پنجم

 مسابقات روز نیپنجم که ،روز این دادیدر رو میت 9شد.  مردان سابر تیمیی موفق به کسب مدال طال ویتوک 0202 کیالمپ یها یدر باز کره

 شرکت کردند. است کیالمپ یربازیشمش

 

نیز برنده شد. مدال برنز  03-54 یینها ةجیروبرو شد و با نت ایتالیبا ا - جهان ةسه دور قهرمان و کیالمپ سلطان - ، کرهمدال طال بازی فینالدر 

 .دیرسبه این کشور  52-54 نتیجة آلمان با برمجارستان پس از غلبة 

 ری. سامیخود استفاده کرد فانیکردن حر جیگ یبرا یو دفاع یحرکات تهاجم یبیترک ی، ما از استراتژیروزیپ یبرا"گفت:  یکره ا گو لیبونگ

 این داشتن مدال در یمتفاوت بودند و برا میکرده بود مبارزه هم[ با 0240 لندن 0240] گذشته کیکه در المپ ییما با آنها میت ربازانیشمش

ور و فشار به ط تیذهن نی، بنابرامیاول قرار دار ةتر بود و اکنون در رتب نییپا اریما بس ة، رتب0240داشتند. در سال  و عطش بسیار زهیگان ها یباز

 ".میکن دیخود را ناام انیو حام هواداران میخواست یو ما نم بودمتفاوت  یقابل توجه
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 اریبس ای حرفه دوران کیمن "، گفت: کرده است اعالم 0202 ویخود را پس از توک ی، که بازنشستگایتالیا از کی، قهرمان المپآلدو مونتانو

های  ، مدالادیز یها تی، مصدومبود فراوانی نشیب های نییپاو  فرازباال دچار  قهرمانی من، 0225خود در آتن  یبا شروع طال داشتم. یطوالن

خوشحالم و  اریبس اریکه انجام داده ام بس ییساله هستم از کارها 50 که بود. اکنون یباورنکردن زیو همه چ نصیبم شدنقره  باالخره اینو  متعدد،

 "شاد شادم. میها یمیامروز با هم ت

ا ، امرا کسب کرده بودم یگرید اریبس مدال های و یجهان ،ییاروپا یمدال ها نیاز ا شیپ رایخوشحالم ز اریمن بس"گفت:  یمجار یچاس دتام

و  یبعص اری، بسدنپا به پای ما جلو می آمدآلمان ها  یمهم بود. وقت اریبس میها یمیمن و هم ت یبرا این مدال نیبنابرا .نداشتم کیمدال المپ

 دانم که ی، من مخوشحال شدم. در واقع اری، بسکار را کرد نی[ ایالگیسآرون ] یبودم و وقت ضربه نیمنتظر آخر و فقط، بودم مضطرب شده

 هضمن اینک موید همین است. بازی تیمی نیآخر برای این را پذیرفته اند، و گزینش اوجهان است و همه  سابریست های نیاز بهتر یکیآرون 

وب کار خ اری، آنها بسمیگو یم کیها تبر یآلمان هم به به او و هم من. میشناس یم یخوباست و ما او را به  یخوب اریبس ربازیشمش زیهارتونگ ن

 "کردند.

 مجارستان با قدرت می. تدینرس انیبه پا میخواست یطور که ما م آن بازی"مدال برنز اظهار داشت:  ةمسابق پایان پس از یآلمان هوبرز چاردیر

برانگیز  چالش ةفاصلجبران آن اما  میبرگرد به بازی انیدر پا می. ماکس ]هارتونگ[ و من موفق شدمیدیکش زیادی یشروع کرد و ما در ابتدا سخت

شگفت  واقعا که بود جلو 4بر  45 کیالمپ یکس مقابل قهرمان فعلا. اما ممیخواست یکه ما م آن چیزی نبود روش بازی مابود.  رممکنیغ باًیتقر

 ”!بود زیانگ
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