جوایزفیفا

از كفش و دستكش طال تا جايزه بازي جوانمردانه ...

همه جوايزي كه فيفا در جامهاي جهاني اعطا ميكند

با آغاز جام جهانی فوتبال ،همه به نتایج مس�ابقات فکر می کنن�د و هر چه به پایان کار نزدیک
تر ش�ویم ،تیمهای مدعی قهرمانی بیش�تر به چش�م می آیند .اما جام جهانی پر است از جوایز
انفرادی .در پايان هر دوره جام جهاني ،فيفا بهترينهاي جام جهاني را انتخاب ميكند و به آنها

دستكش طال()Goldn Glove
اولين بار كه جاي��زهاي به بهتري��ن دروازهبان جام
جهاني اعطا ش��د ،مربوط به س��ال  1994است كه
اين جايزه تح��ت عنوان جايزه ياش��ين(yashin
 )awardو ب��ه ي��اد لوياش��ين س��نگربان فقيد و
اسطورهاي ش��وروي سابق ،دروازهبان برتر جام اهدا
ش��د .اين جايزه طي چهار دوره ب��ه ترتيب به نفرات
زير اعطا شد.
 :1994ميش��ل پ��رودوم (بلژي��ك)  :1998فابين
بارتز(فرانس��ه)  :2002اوليوركان (آلمان) :2006
جيان لوئيجي بوفون(ايتاليا)
ام��ا اي��ن جاي��زه از آن پس ب��ه جايزه «دس��تكش
طالي��ي» تغيير نام پيدا كرد .اولي��ن دروازهباني كه
برنده دستكش طال شد «ايكركاسياس» اسپانيايي
بود كه درسال  2010به اين افتخار دست يافت و در
جام جهاني برزيل ،اين جايزه به مانوئل نوير آلماني
رس��يد .ا ّما پيش از سال  ،1994بهترين دروازهبانان
جامهاي جهاني عبارت بودند از:
 :1930انريكه بالسترو (اروگوئه)
 :1934ريكاردو زامورا(اسپانيا)

 :1938فرانتيسك پالنيكا(چكسلواكي)
 :1950روكه ماس��يولي (اروگوئ��ه)  :1954گيوال
گروشيچ (بلغارستان)
 :1958هري گرگ (ايرلند ش��مالي)  :1962ويليام
شرويف (چكسلواكي)
 :1966گوردون بنكس(انگليس)  :1970الديسالئو
ماروركيه ويژ (اروگوئه)
 :1974س��پ ماير(آلم��ان)  :1978اوبالدو فيلول
(آرژانتين)
 :1982دني��و زوف(ايتالي��ا)  :1986ژان ماري فاف
(بلژيك)
 :1990لوييس گابه لو كونه خو (كاستاريكا) سرجيو
گوي كوچه آ(آرژانتين)
جايزه بهترين بازيكن جوان جام
Best young player award
اين جايزه به بازيكنان زير  21سال جام اعطا ميشد
و دادن آن از ج��ام  2006مرس��وم ش��د .ل��وكاس
پودولسكي  21س��اله در سال  2006و توماس مولر
 20ساله در جام  2010دوبار جايزه بهترين بازيكن
جوان جام را به آلم��ان بردند و آخرین بار اين جايزه
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جوايزي چون توپ طال ،كفش طال ،دس�تكش طلا و جايزه بازي جوانمردانه اه�دا ميكند .ا ّما
اعطاي اين جوايز از چه زماني مرسوم شده است و تاكنون كدام نفرات ،افتخار كسب اين جوایز
را به دست آوردهاند؟ امسال این جوایز به چه کسانی می رسد؟

به پل يوگبا فرانسوي رسيد كه  21سال داشت و برتر
از تم��ام نفرات حاضر در ج��ام  2014بود كه پس از
اول ژانويه  1993متولد ش��ده بودند .ا ّما قبل از سه
دوره اخير ه��م بهترين بازيكنان جوان تورنمنت در
رس��انهها اعالم ميشدند كه اين عمل از جام 1958
مرسوم شد .نفراتي كه عنوان بهترين بازيكن جوان
جامه��اي  58تا  2002را به خ��ود اختصاص دادند.
عبارتاند از:
 :1958پل��ه ( 17س��اله _ برزي��ل)  :1962فلورين
آلبرت( 20ساله ـ مجارستان )
 :1966فرانتس بكن بائر( 20ساله ـ آلمان) :1970
تئوفيلو كوبياس( 21ساله ـ پرو)
 :1974والديسالو زمودا( 20ساله ـ لهستان)
 :1978آنتونيو كابريني ( 20ساله _ ايتاليا)
 :1982مانوئل آموروس( 21ساله ـ فرانسه)
 :1986انزوشيفو( 20ساله ـ بلژيك)
 :1990روب��رت بروس��ينچكي( 21س��اله ـ
يوگسالوي)

( 1998انگلستان و فرانسه) ( 2002بلژيك) 2006
(برزيل و اسپانيا) ( 2010اسپانيا) ( 2014كلمبيا)
كفش طال ()Golden Boot
از اولين دورة جامهاي جهاني ،جدول برترين گلزنان
تورنمنت از جذابترين و حس��استرين جداول هر
دور از بازيها بود كه تا آخري��ن روز تورنمنت ،امكان
تغيير و تحول در آن فراوان ب��ود .در حال حاضر نيز
س��ه كفش طال ،نقره و برنز به س��ه گل��زن برتر جام
اعطا ميش��ود و اگر گله��اي بازيكنان با ه��م برابر
باشد ،به پاس��هاي گل آنها توجه ميشود و اولويت
با بازيكني است كه پاس گل بيشتري داده باشد .اما
اگر دو بازيكن از اين نظر هم مساوي باشند ،اولويت
با كس��ي اس��ت كه دقايق كمتري در ميدان حضور
داش��ت .برترين گلزنان ادوار مختلف جامجهاني را
در زير ميبينيد .البته در دهههاي ابتدايي مسابقات
هيچگونه جايزه خاصي به گلزنان برتر اهدا نميشد
و تنها چي��زي كه از گله��اي فراوان آنه��ا يادگاري
ميماند ،افتخار عنوان «بهترين گلزن جام جهاني»

 :1994مارك اوورمارس( 21ساله ـ هلند)
 :1998مايكل اوون( 18ساله ـ انگلستان)
 :2002الندن داناوان( 20ساله ـ آمريكا)
جايزه بازي جوانمردانه
()Fifa Fairplay Trophy
يك ديپل��م افتخار ،مدال ب��ازي جوانمردانه به تك
تك بازيكنان و مس��ؤوالن تيم صاحب اين عنوان و
همچنين  50هزار دالر تجهيزات فوتبالي به منظور
توس��عه فوتبال پايه در كش��ور موردنظر ،جوايزي
اس��ت كه به تيم برنده جايزه بازي جوانمردانه اعطا
ميش��ود .البته براي رس��يدن به اي��ن جايزه بايد 2
ش��رط را دارا بود :تيم از مرحل��ه گروهي جام صعود
كرده باشد و همچنين نس��بت به ساير تيمها داراي
اخطار و اخراج كمتري باشد .اولين بار اين جايزه در
سال  1970اعطا شد و تاكنون تيمهاي زير ،صاحب
جايزه بازي جوانمردانه شدهاند:
( 1970پ��رو) ( 1978آرژانتي��ن) ( 1982برزيل)
( 1986برزي��ل) ( 1990انگليس) ( 1994برزيل)

بود!
 :1930گيرمو اس��تابيله (آرژانتي��ن ـ  8گل) ،پدرو
س��هآ (اروگوئه ـ  5گل) ،برت پاتنائ��ور (آمريكا ـ 4
گل).
 :1934اولدريخ نژدلي (چكسلواكي ـ  5گل) ادموند
كونن (آلمان ـ  4گل) ،آنجلو اس��كياويو (ايتاليا ـ 4
گل) لئوپولد كيل هولز (س��وييس ـ  3گل) ريموندو
اورسي (ايتاليا ـ  3گل)
 :1938لئوني��داس (برزي��ل ـ  7گل) ،گيورگ��ي
شاروش��ي (مجارس��تان ـ  5گل) ،گي��وال ژنگل��ر
(مجارستان ـ  5گل) ،سيلويو پيوال (ايتاليا ـ  5گل)
 :1950آدهمي��ر (برزي��ل ـ  8گل) اس��كار ميگوئز
(اروگوئه ـ  5گل) ،آلس��يدس گيگي��ا (اروگوئه ـ 4
گل) ،چيكو (برزي��ل ـ  4گل) ،استانيس�لائو بامورا
(اسپانيا ـ  4گل) ،تلمو زارا (اسپانيا ـ  4گل)
 :1954س��اندور كوچيس (مجارس��تان ـ  11گل)،
ژوزف هوگ��ي (س��وييس ـ  6گل) ،ماكس مورلوك
(آلمان ـ  6گل) ،اريش پروبست (اتريش ـ  6گل)

