
   ویتوک 0202 کیالمپمسابقات شمشیربازی  روزشمار

 

 2022مرداد  7مصادف با  0202جوالی  09: ششمروز 

  بانوان فلورة تیمی

 ترجمة: عباسعلی فاریابی 

 کی فلورة بانوان دورهای می، هشت تویتوک 0202 کیالمپ یها یباز شمشیربازیروز مسابقات  نیدر ششم - 0202 جوالی 09، ژاپن، ویتوک

 کسب مدال یبرا کایآمررود و  یم روسیه کسب مدال طال به مصاف یبرا فرانسه، را پشت سر گذاشتند. عصر امروز یینها مهیو ن ییچهارم نها

 با ایتالیا مبارزه خواهد کرد.برنز 

 

در بازی های . مغلوب کرد 54-54 نتیجة را با ایتالیا فرانسهو  ،را شکست داد آمریکا 50-54 نتیجة با روسیه، یینها مهین دور یهابازی در 

 در ردة 02-54 از مصر با نتیجة مجارستانبرد  پس ازو  را کسب کرد، ردة پنجم ،43-54پس از پیروزی بر ژاپن با نتیجة  کانادا، پشت جدول

 .هفتم قرار گرفت

از نظر  می بایستامروز "، گفت: کیالمپ یان قهرمان، مدافع عنوایتالیمقابل ا یینها مهیدر ن نزدیک یروزی، پس از پیفرانسو بوسیت ساورای

و  ،زیاد صحبت کردیم اهمب حریفدر  دیترد جادیا و در مورد ،ما در مورد امکان برنده شدن .یمشد ینم میو هرگز تسل یمبود می یقو یذهن

، و شدیما آنه دیبود و ما شاهد شک و ترد یکار گروه یک نی. اخود تمرکز کنیم یباز یو رو بزنیم ادی، فرتصمیم گرفتیم با قلدری بازی کنیم

بازی ه ک میانتظار ندار و ،میشناس یمخوب ، آنها را رسیدیم نالیبه ف ما با روسیه، است. در حال حاضر ریکه برد امکان پذ آنجا بود که فهمیدیم

 ".میکن یاستفاده م بتمث یذهن یرسازیو از همان تصو خواهیم کرد، کارخاصی  یاستراتژ کی روی بازی ما قبل از آن .باشد یکار آسانبا آنها 
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شروع  .بودیم، ما دنبال مدال میبودشده  دیمطمئناً ما ناام"، گفت: 02بر  54 ةجیمقابل فرانسه با نت مشیپس از شکست ت ییکانادا نایار یکل

ا هدف م نیشد. بنابرا این طور هم، خواهد بود چالشی بازی ماکه  میدانست ی، ما مسخت استقوی بسیار فوق العاده  میت کی با یبازبا یک روز 

 فما نمی توانیم به هدنبود که  یمعن نیبه ا هدف اول نائل نشدن به. میو مقام پنجم را هدف گرفت تنظیم کردیم یهدف متفاوت یخود را بر رو

 ، من متوجه شده ام که از زماندارم به آن اشاره کنمهم هست که دوست  گریمثبت د یک نکتة. میانجام داد کار را نو در نهایت ای، برسیمدوم 

 انجیه اریبساز بازی خود در اینجا همه و است.  شده دوستانه تر و جو مسابقات، آمده استوجود  به یربازیدر شمش یگرید یفضا دیکوو آمدن

 ".زده هستند

 در آینده میوانتا بت قوی بشویمژاپن  نمایندگیبه  دیما با است. ندهیآ یبرا یتجربه ا ویتوک کیالمپ یها یما باز یبرا"از ژاپن گفت:  نویو وکای

 قاتمساب ریو سا یجهان های در جام یروزیپ نحوة از این به بعد دیهستند و ما با یقو اریبس روسیهو  آمریکا. میشو روزیبزرگ پ های در صحنه

 ".میکن شرفتیپ ندهیآ یدادهایتا در رو میاموزیبزرگ را ب

 روز ششمیج انت

 یربازیشمش مسابقات روز نیآن روز که ششم دادیدر رو میشد. هشت ت ویتوک 0202 کیالمپ یها یزنان باز یمیت مسابقات فلورة ةبرند روسیه

اردن  کیالمپ ةتیکم سیعصر امروز حضور داشتند. رئ نالی( در فIOC) کیالمپ یالملل نیب ةتیکم سی، رئتوماس باخبود، شرکت کردند.  کیالمپ

نیز  یتیب یچیفرانچسکو ر یتابستان کیالمپ یالملل نیب یها ونیفدراس سیو رئ ،نیالحس صلیفشاهزاده  IOC HRH ییاجرا ئتیو عضو ه

 .حضور داشتند

 

، عنوان 45بر  54 ةجیبا نت فرانسه، بعد از غلبه بر 0230لندن  ةو مدال نقر 0222پکن  طالیمدال  دارندة روسیه، مدال طال بازی فینالدر 

 .دیرس این تیمبه  04بر  54 ةجیبا نت ایتالیبرابر ا آمریکانیز پس پیروزی  را کسب کرد. مدال برنز کیالمپ یقهرمان

مدال  نیمن واقعاً از ا بود. واحد میت کیو عمل به عنوان  می، اعتماد به تگریکدیاز  تیما فقط حما یاستراتژ"گفت:  روسیهاز  اینا دریگالزووا

ی الط یمدال ها ،میمدال نقره داشتیک . ما در لندن محسی داشته باش چنینتوانم  یم یمیدر مسابقات ت است که بار نیاول ی، براخوشحالم

 "!ی کرده استاریبس برای من دارد، و مرا دچار هیجانات عاطفی یاحساس کامال متفاوت یمیت مدال نی، اما اام دهکسب کردیگری هم 

برایمان رقم  زیشگفت انگ انیپا کیروز فوق العاده و  کی رایاست ز ی برایمان داشتهاحساس متفاوت کی امروز"گفت:  یفرانسو  ارتیگا دیآستر

 اریو بس خواهیم داشت کیو ارزشمند المپ بایمدال ز کیروز ما  انیاما در پا .میرا باخت یباز کیما  شیپ قهیدق 42، اگرچه فقط است زده

 ".میخوشحال هست

به ترتیب  رمصو  مجارستان، ژاپن، کانادا، آمریکا)برنز(،  ایتالیا، )نقره( فرانسه)طال(،  روسیهبانوان عبارتند از:فلورة تیمی  یینها نگیرنک

 .چهارم تا هشتم


