وزﻧﻪﺑﺮداران ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان در
رده ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺎن /ﮐﺴﺐ دو ﺳﻬﻤﯿﻪ
اﻟﻤﭙﯿﮏ
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ـﻪ ﺑـ
ـﻢ وزﻧـ
ﺗﯿـ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﺶ ﻣﺪال ﻃﻼ ،ﺳﻪ
ﻧﻘﺮه ،ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ و  404اﻣﺘﯿﺎز در
ﻣﮑﺎن ﭼﻬﺎرم ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
وزﻧـﻪﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن
ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ،
ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی وزﻧﻪﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯽ
در ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ وزﻧﻪﺑﺮداری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  486اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺼﺮ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺎ  424و  416اﻣﺘﯿﺎز ﺳﮑﻮﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺟﻬﺎن را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ردهﺑﻨﺪی ﺗﯿﻢ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  20اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و
 12اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻧﺎﯾﺐ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﯿﻢ وزﻧﻪﺑﺮداری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﺳﯿﻪ ،ﻣﺼﺮ،
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻫﺮ دو
ﺳﻬﻤﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ  2014ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.

ردهﺑﻨﺪی  10ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی وزﻧﻪﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -1روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  486اﻣﺘﯿﺎز
 -2ﻣﺼﺮ ﺑﺎ  424اﻣﺘﯿﺎز
 -3ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎ  416اﻣﺘﯿﺎز
 -4اﯾﺮان ﺑﺎ  404اﻣﺘﯿﺎز
 -5روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  357اﻣﺘﯿﺎز
 -6اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ  350اﻣﺘﯿﺎز
 -7ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  350اﻣﺘﯿﺎز
 -8ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ  341اﻣﺘﯿﺎز
 -9ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  338اﻣﺘﯿﺎز
 -10ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ  323اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﻫﻘﺎن در دﺳﺘﻪ 85
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻪ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،در دﺳﺘﻪ  94ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻼد رﺷﯿﺪی دو
ﻣﺪال ﻃﻼ و ﯾﮏ ﻧﻘﺮه و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻠﯽ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻪ  +94ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﮏ ﻣﺪال ﻃﻼ و دو ﻧﻘﺮه ﺟﻬﺎن را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﯿﻢ وزﻧﻪﺑﺮداری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ  11ﻣﺪال در اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی وزﻧﻪﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻬﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  18ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪال ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
وزﻧﻪﺑﺮداری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﺶ ﻣﺪال ﻃﻼ ،ﺳﻪ ﻧﻘﺮه و ﺳﻪ
ﺑﺮﻧﺰ در ردهﺑﻨﺪی ﻣﺪاﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در رده ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان ،ﺗﯿﻢﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  4ﻃﻼ 2 ،ﻧﻘﺮه و  3ﺑﺮﻧﺰ و ﺗﯿﻢ ﭼﯿﻦ
ﺑﺎ  4ﻃﻼ 2 ،ﻧﻘﺮه و  2ﺑﺮﻧﺰ در ردهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺮهﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ  4ﻃﻼ و ﯾﮏ ﻧﻘﺮه ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎ  2ﻃﻼ 3 ،ﻧﻘﺮه و
 7ﺑﺮﻧﺰ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ  2ﻃﻼ ،ﯾﮏ ﻧﻘﺮه ردهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﯿﻮن وزﻧﻪﺑﺮداری ،ﺗﯿﻢ وزﻧﻪﺑﺮداری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﺮان ﺳﺎﻋﺖ  14و  55دﻗﯿﻘﻪ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺗﺮﮐﯿﺶ وارد
ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﯽﺷﻮد.

