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 ؟ است یتحوالت در گرو چگونهآینده کشتی دنیا  *

 

 گیری را مورد حمایت قرار میدهد؟ کشتینوع چه قوانین بین المللی کشتی *

 

 *مربیان ما باید به دنبال تعلیم و آموزش چه سبکی از کشتی باشند؟

 

 مهاجم و تکنیکی نیازمند است؟ به کشتی گیر جسور،*چرا دنیای کشتی 

 

 

 

 

 

 



 

 نیازمندیم؟چرا ما به کشتی فعال *

سرپا هم  ،که نیازمند است یگیر در دنیا به کشتی خود برای توسعه و گسترش ورزش کشتی

به باید یک مسابقه کشتی  .آن را داشته باشنداجرای توانایی رسیدن به فن و خاک هم در  و

در مورد  ،پایان مسابقاتبعد از  ،و حاضرین در سالنتلویزیونی  بیننده ،گونه ای باشد که

 .فنونی که با آن به وجد آمده اند، ساعت ها به بحث و گفتگو به پردازند

 

 ؟یشودم اتفاقی مسابقه باعث چهدر یک اجرای فنون متعدد 

و  جهان بازتاب پیدا میکنندتوسط رسانه های مختلف در سرتاسر  فنون اجرا شدهبالفاصله 

را برای آنها و  میبرندزیبا لذت  صحنه هایآن  دیدناز و بینندگان  مکررا نشان داده میشوند

در مدت زمان کوتاهی ویدئو کلیپی از این صحنه های چشم  و میکننددوستان خود ارسال 

راه برای یکی از موثرترین این کار و . مجازی دست به دست میگردددر صفحات نواز 

 کشتی در دنیا میباشد. تبلیغ و توسعه ورزش

 

 

 



 

 آینده ورزش ما –کشتی فعال 

میباشد. کشتی گیرانی که فنی را آینده ورزش کشتی در ِگرو اجرای فن توسط کشتی گیران 

با تکنیک پیشرفته اجرا میکنند، ناظرین و بینندگان رسانه های بصری را جذب ورزش 

 میکنند.خود بطور اخص و جذب توانایی های کشتی بطور اعم 

وقت اول تعداد باالیی امتیاز کسب کرده، در وقت کشتی گیری که در تجربه نشان میدهد، 

 .دوم نیز همچنان به دنبال اجرای فنون میباشد

کشتی گیرانی که فقط دنبال برد با امتیاز کم کاری و هل دادن هستند، در بین تماشاگران و 

نیستند و در دنیای جدید و مدرن کشتی  ببیندگان تلویزیونی از محبوبیت خاصی برخوردار

 امکان اینکه صاحب جایگاه واالیی شوند بسیار ضعیف است.

 

 

 



 

 خالصه مطلب:

ی با و جایگاه های خوشرنگکشتی دنیا صاحب مدالدر در آینده نیز بتوانیم برای اینکه ما 

ایجاد شود. کشتی گیران رده در رده پایه مربیان باشگاها  در تحول فنی باید ،باشیم اهمیت

پایه باید سبک کشتی فعال را به خوبی بیاموزند. باید از بدو آغاز تمرین کشتی به این گروه 

. آموختسنی طریقه رسیدن به فنون پرتابی و اجرای آنرا یاد داد. باید انواع لیفت رابه آنها 

 زی میکنند. از اینرو در واقع مربیان رده سنی پایه آینده ورزشی این عزیزان را پی ری

بصورت  مربیان محترم این رده سنی موظفند کشتی مدرن که همانا کشتی فعال میباشد را

خود توضیح داده و از آنها بخواهند که با علم روز ورزش کشتی  کشتی گیران برایکامل 

 ،قوانین روز داوری دنیاهمسو باشند. در دنیا که همان اجرای فن در سرپا و خاک میباشد 

هم اکنون شواهد نشان میدهد است. ی گیر فعال مگی در جهت و راستای حمایت از کشته

به اسیویتی و هل دادن در کشتی دنیا پامتیازات با  برد که، عهد کشتی پاسیو و دل بستن به

لذا مسئولیت سنگینی بر دوش مربیان، این قشر واقعا زحمتکش میباشد.  .است سر رسیده

 آرزوی موفقیت میکنیم.ی همه این عزیزان برا

 

 بین المللی منطقه آزاد اروند ۱تهیه و تنظیم: ناصر فروتن با همکاری محسن جلیلیان داور درجه 

 




