هفته پانزدهم لیگ برتر

موجب شده بود بیشتر تاکتیک این تیم روی ارسال این دو بازیکن
باشد که نتیجهای در پی نداشت .پاس بلند به پشت مدافعان سیاه
جامگان ،بهرهگیری از ضربات ایستگاهی و همچنین زدن ضربات
والی جزو اصلیترین برنامههای تیم تارتار بود که در نیمه اول حاصلی
برای آنها نداشت.
سیاه جامگان نیز که بیشتر چشم به ضد حمالت داشت ،تنها دو
موقعیت بینتیجه روی دروازه پارس جنوبی به وجود آورد تا دو تیم
بدون گل به رختکن بروند.
به غیر از دو شوت راه دور تیموری برای پارس جنوبی و یک ضربه از
مهاجمان سیاه جامگان خطر آن چنان جدی روی دروازه دو تیم شکل
نگرفت .شاگردان تارتار تکاپوی زیادی برای رسیدن به گل داشتند و با
نفوذ از بین مدافعان میانی سیاه جامگان مصمم بودند به ناکامی خود
در گلزنی پایان دهند ولی دفاع منطقی تیم مشهدی تا لحظات پایانی
اجازه نداد پارسیها به خواسته خود برسند و حمالت آنها حاصلی به
همراه نداشت.
سیاه جامگان که چشم به ضد حمالت روی سرعت و حرکات تکنیکی
سیفاللهی دوخته بود تنها یک فرصت نصف و نیمه به وجود آورد ولی
تیم تارتار بعد از گردش توپ زیادی که در زمین سیاه جامگان انجام
داد و حملهای که از جناح راست زمین طراحی شد توانست به یک
پنالتی برسد و در واپسین لحظات سه امتیاز را بگیرد.

پنالتی  3امتیازی برای زردهای طالیی

استقالل خوزستان صفر – صنعتنفت آبادان یک
گل:حسین بغالنی ( -20پنالتی)
داور :رضا مهدوی
کمک ها :علی میرزابیگی و محمدعلی پورمتقی
اخطار :حکیم نصاری ،عقیل کعبی ،وحید نامداری (استقالل) ،زبیر
نیکنفس ،مگنو باتیستا (نفت)
تماشاگر :دو هزار نفر ،استادیوم :غدیر اهواز
بهترین بازیکن :مسعود ابراهیم زاده (صنعت نفت)
استقالل خوزستان :وحید شیخویسی ،عقیل کعبی ،موسی کولیبالی،
محمدعلی فرامرزی ،مهرداد پورابوالقاسم ،میثم دورقی ،حکیم
نصاری ( -78سابا تاوادزه) ،سعید زارع ( -87فرزاد بهمنی) ،حسین
صادقی ،وحید نامداری و فرید بهزادی کریمی ( -60رضا کرمالچعب)
سرمربی :عبداهلل ویسی
صنعت نفت آبادان :داود نوشی صوفیانی ،حسین ساکی ،حسین
بغالنی ،مرتضی اسدی ،مسعود ابراهیمزاده ،مگنو باتیستا ،زبیر
نیکنفس ،آگوستو سزار ( -90+1مجتبی رشیدی) ،کرار جاسم
( -72مسلم مجدمی) ،محمدامین درویشی ( -74رضا جبیره) و
لوسیانو پریرا
سرمربی :فراز کمالوند
زردپوشان آبادانی که بازی قبلی مقابل تراکتورسازی روی غافلگیری
گل دریافت کرده و در بازی خانگی به تساوی رضایت داده بودند،
این بار از اصل غافلگیری برای کسب امتیاز برابر استقالل خوزستان
استفاده کردند و پس از اینکه با یک ضربه پنالتی در اواسط نیمه اول
از آبیپوشان پیش افتادند ،به اداره بازی پرداختند تا به پیروزی
ارزشمندی دست پیدا کنند.
اما استقالل خوزستان که در چهار مسابقه قبلیاش هفت امتیاز
اندوخته و از انتهای جدول خارج شده بود ،در آخرین ایستگاه دور رفت
نتوانست روند پیروزیهای خانگیاش را تداوم ببخشد و بعد از دو برد
متوالی خانگی برابر سیاهحامگان و پیکان مغلوب تیم هماستانیاش
شد تا با شکست به کارش در نیمفصل اول لیگ خاتمه دهد.

پنالتی  90+6برای پیروزی خانگی!

پارسجنوبی جم یک -سیاهجامگان مشهد صفر
گل :حسین پورامینی ( -90+6پنالتی)
داور :شاهو اصالنی
کمکها :آرمان اسعدی و امیر مبشر
اخطار :علی دشتی (پارس جنوبی) رضا شربتی ،روحاهلل سیفاللهی
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(سیاه جامگان)
تماشاگر 4 :هزار نفر ،استادیوم :تختی جم
بهترین بازیکن :میثم تیموری (پارس جنوبی)
پارس جنوبی جم :محسن فروزان ،مجتبی لطفی ،حامد نورمحمدی،
فرشاد محمدیمهر ،میثم تیموری ،میثم نقیزاده ،حسین پورامینی،
علی دشتی ( -87احسان اسدزادی) ،مجید علیاری ( -66احسان
تاییدی) ،آلویس نانگ و ابراهیم صالحی
سرمربی :مهدی تارتار
سیاهجامگان:محمدحسینعینافشار،وحیدعسگری(-68محمدرضا
خرسندنیا) ،محسن آقایی ،سجاد دانایی ،رضا شربتی ،مصطفی
احمدی ،امیرحسین صالحی ،حسین بادامکی ( -82سبحان خاقانی)،
محمدمهدیعسگری،امیرمحمدپناهیوروحاهللسیفاللهی
سرمربی :رضا عنایتی
هر دو تیم در لحظات ابتدایی مسابقه بازی سرعتی را در دستور کار
قرار داده بودند و توپ گردش زیادی در زمین هر دو تیم داشت اما به
مرور زمان بازیکنان بیشتر در میانه زمین کار میکردند.
حضور محمدیمهر و تیموری در گوشههای خط دفاعی پارس جنوبی

نارنجی ها برنده دربی خودروسازان
سایپا تهران یک -پیکان تهران صفر

گل :محمدرضا سلیمانی ()70
داور :سیدمهدی سیدعلی
کمک ها :رحیم شاهین و علی اکبر عظیم پور
اخطار :روزبه شاه علیدوست (سایپا)
تماشاگر :حدود  500نفر ،استادیوم :شهید دستگردی تهران
بهترین بازیکن :حامد شیری (سایپا)
سایپا :حامد فالح زاده ،رضا علیاری ،روزبه شاه علیدوست ،آرش
رضاوند ،مهدی ترابی ،رضا اس��دی ،رضا جعفری ( -79محمد
سلطانی) ،حامد شیری ،امید خالدی ،حسین کامیاب ( -46علی قلی
زاده) ،محمدرضا سلیمانی ( -90+2طاها شریعتی)
سرمربی :علی دایی
پیکان تهران :پیام نیازمند ،آرمان قاسمی ،حجت حق وردی ،مهدی
شیری ،ابوالفضل رزاقپور ،امیرحسین کریمی ( -44محمد خدابنده
لو) ،محمدصادق بارانی ،بختیار رحمانی ،فراز امامعلی ( -74مهدی

