لیگ دسته یک

 اكبر عزيزي

ليگ دسته اول در ايستگاه شانزدهم
 21گل در هفتهاي از گلهاي فراوان
خونه به خونه به جمع مدعيان پيوست
بازي هفته برنده نداشت ،اما شش گل داشت

مرزبان باخت ،دست نشان بُرد!

هفته شانزدهم رقابتهاي ليگ دسته اول كه هر هفته بر جذابيت
آن افزوده ميش��ود ،جمعا  21گل داشت .در اين ميان بسياري از
گلها ديدني به نظر آمد ،چون بحث تاكتيك اكنون در نزد تيمهاي
ليگ يك به عنوان يك بحث جدي دنبال ميش��ود .رقم خوردن
گلهاي زيبا از همان بحث تاكتيكي تيمها ميباشد.
تيم فوتبال نفت مس��جد س��ليمان با محمود فكري همچنان در
صدر جدول يكه تازي ميكند .اينان گرچه در هفته شانزدهم در
برابر بادران به تساوي رس��يدند .اما اين تساوي هرگز در پايداري
اي��ن تيم در صدر خللي وارد نكرد.گذش��ته از تيم نفت ،تيمهايي
چون ب��ادران ،برق جديد ش��يراز ،خونه به خونه بابل و نس��اجي
مازن��دران از جمله تيمهايي هس��تند كه مكانهاي دوم و س��وم
جدول را بين خود دس��ت به دس��ت ميكنند .اين جابجاييها به
دليل ش��رايط خاص بازيها است كه هر هفته يك تيم را به عنوان
تعقيب كننده جدي تيم صدرنش��ين در م��كان دوم جدول قرار
ميدهد .در پايان هفته شانزدهم ،تيم بادران تهران به مكان دوم
جدول رس��يد .اين در حالي اس��ت كه اين مكان چند هفتهاي در
اختيار تيم نساجي مازندران قرار داشت .اكنون نساجي به مكان
چهارم جدول سقوط كرده است .راهيابي تيم خونه به خونه بابل
به س��كوي چهارم جدول از نكات بحثانگيز اس��ت .همين تيم تا
چند هفته پيش در كمركش جدول قرار داش��ت .تيم برق شيراز
بعد از يكي دو ناكامي كه اين تيم را تا مكان پنجم جدول پايين برد ،در
هفته ش��انزدهم با شكست گلگهر كه در خانه حريف اتفاق افتاد تا با
اين پيروزي خود را تا مكان سوم جدول باال كشاند.

آهنيها از  16بازي تا با امروز فقط س��ه امتياز دريافت كردهاند و س��قوط اين تيم از ليگ يك به ليگ دو حتمي اس��ت .مگر آنكه اتفاق ديگري رقم
بخورد .شهرداري تبريز گرچه سه امتياز خوبي را دريافت كرد .اما شرايط خوبي در جدول ندارد و در مكان شانزدهم جا خوش كرده است.
جدال مرزبان و دستنشان
ملوان2ـ شهرداري ماهشهر1
گله��ا :وحيد حيدرب��ه(43و )67براي ملوان و فرش��يد پ��اداش( )8براي
شهرداري ماهشهر
ديدار ملوان و ش��هرداري ماهش��هر به نوع��ي نبرد مرزب��ان مربي جديد
شهرداري و نادر دستنش��ان بود .اين نبرد به س��ود دستنشان تمام شد
تا ملوان بعد از چند هفته ناكامي در خانهاش موفق به پيروزي ش��ود .البته
گل اول بازي را ش��هرداري در دقيقه 8توسط پاداش زد .اما ملوانان به لطف
بازي در خانه توانس��تند به جبران پرداخته تا ناكاميها از اردوي شماليها
دور شود.
بگوويچ روي لبة تيغ
گلگهر سيرجان1ـ برق شيراز2

گلها :سعيد خردمند( ،)9پوريا آرياكيا( )60براي برق و مجيد غالمي()71
براي گلگهر.
راهآهن باز هم باخت
راه آهن يك ـ شهرداري تبريز2
گلها :رضا نجاري( )31و پيمان رنجبري( )51براي شهرداري تبريز و
حسين اماميان( )4+90براي راهآهن.
راه آهن در خانهاش نتوانس��ت از پس تيم شهرداري تبريز برآيد .راه
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گلگهر كه در خانهاش ميزبان برق شيراز بود ،هفته سخت و پرحاشيهاي را
گذراند .باخت در خانه حاصل همان مسايل حاشيهاي هفته گذشته اين تيم بود كه در نهايت گريبانگيرش را گرفت .برق شيراز با داود مهابادي اين
روزها خوب بازي ميكند .اينان در سيرجان مقابل گلگهر هم خوب بازي كردند تا اين بار و بر خالف يكي دو هفته پيش به پيروزي برسند .شكست
گلگهر در خانه ش��رايط ادامه همكاري بگوويچ را با اين تيم سيرجاني سخت و سختتر كرد .شايد بگوويچ در نيمفصل جايگاه خود را در اين تيم از
دست بدهد .زيرا قرار گرفتن اين تيم با آن همه هزينه در مكان دهم جدول آن هم در پايان هفته شانزدهم قابل قبول نيست.

