تاریخ ورزش

دیدارهای خاطره انگیز جام جهانی

صعود به نیمه نهایی پس از  210دقیقه مبارزه!

---------در اولین دوره جام جهانی(  )1930دیدار هیچ یک از تیمهای شرکت
کننده در جام تکرار نشد .دلیل این امر صعود تنها یک تیم از هر گروه
بود که سبب می شد تکرار یکی از مسابقات مرحله گروهی در مرحله
نهایی غیرممکن باش��د .اما در جام جهان��ی  1934با توجه به فرمول
یک حذفی مسابقات و تکرار دیدار در صورت تساوی ،این احتمال می
رفت که هر یک مس��ابقات بیش از یک بار در جام برگزار شود .اتفاقی
که در بازی ایتالیا و اسپانیا سرانجام رخ داد.
---------دیدار تکراری کمتر از  24ساعت بعد از مسابقه اول
پس از آن که در دیدار روز  31می دو تیم بازی با تساوی( )1-1خاتمه
یافت ،دو تیم کمتر از  24س��اعت بعد مقابل هم قرار گرفتند .مسابقه
تکراری قرار بود از س��اعت  16:30روز اول ژوئن در استادیو جیووانی
برتا ش��هر فلورانس برگزار ش��ود .این بار ایتالیایی های بیش��تری به
استادیوم آمده بودند و تعداد تماشاگران به  43هزار نفر رسیده بود.
در تیم ایتالیا سه تغییر اتفاق افتاده بود .پای ماریو پیزیولو هافبک 24
ساله تیم شکس��ته بود و این حادثه ضربه بزرگی به ایتالیا بود اما آنها
توانستند با خونس��ردی در برابر آن مقابله کنند .به این ترتیب فراری
به ترکیب بازی تکراری وارد ش��د .تغیی��ر دیگراین بود که آتیلیو دی
ماریا فروارد  25س��اله اینتر نیز به ترکیب گام نهاد .همچنین فلیچه
بورل فروارد  20س��اله یوونتوس که فقط در مسابقه تکراری با اسپانیا
ش��رکت کرد به عنوان مهاجم تیم ملی مورد اس��تفاده قرار گرفت .او
پیش از جام تنها دو بازی ملی داشت.
---------داوری که فعالیتش تعلیق شد
اما اس��پانیا برخ�لاف ایتالیا فقط از چه��ار نفر از بازیکن��ان تیم خود
توانس��ت اس��تفاده کنند .خوآن خوزه نوخوئس دروازه بان  25ساله
بارس��لونا بدون داش��تن س��ابقه بازی ملی جای زامورا را گرفت .اما
مشکالت اس��پانیا با ش��روع مس��ابقه آغاز ش��د .زیرا رنه مرسه داور
 35س��اله سوییسی داوری قاطعی نداشت و س��رانجام هم بعد از این
مسابقات بود که اتحادیه فوتبال سوییس فعالیت های وی را به حالت
تعلیق درآورد.
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کریسانت بوسک گوش چپ  26س��اله اسپانیول در
چهارمین دقیقه مس��ابقه به علت صدمه شدید ناگزیر از میدان خارج
شد .هفت دقیقه بعد از خروج وی از بازی تیم ایتالیا یک کرنر به دست
آورد که اورس��ی به زیبایی هرچه تمام تر توپ را روی دروازه فرستاد.
مه آتزا که در توپهای هوایی همیشه ایجاد خطر می کرد ،به هوا بلند
شده و با سر توپ را به داخل دروازه اسپانیا وارد کرد .بدین ترتیب تیم
ایتالیا در آستانه صعود به دور بعد قرار گرفت.
---------حرکت از فلورانس به سمت میالن
نوخوئس با وجود آس��یبی که به زانو های��ش وارد آمده بود در نهایت
شجاعت و فداکاری می کوش��ید و بازی عالی از خود ارائه میداد ولی
نمی توانس��ت جای زامورا را پر کند؛ زی��را زامورا در روی بازیکنان هر
دو تیم اثر روحی عمیقی گذاش��ته ب��ود .در اوایل نیمه دوم طی مدت
کوتاهی به نظر رس��ید ک��ه مونتی کیفیت خ��ود را در میانه میدان از
دس��ت داده باشد و چنین به نظر می رسید که اسپانیا خواهد توانست
تالفی گل خورده را کند ولی مونتی به شرایط اول خود بازگشت و تیم
ایتالیا توانست در برابر حمالت اسپانیا مقاومت کرده و سرانجام بازی
را با پیروزی به پایان برس��اند .حاال باید این تیم راهی شهر میالن می
شد تا در نیمه نهایی در سن سیرو به میدان برود.
---------یک پا و یک دست شکسته در نبرد برزیل و چک()1938
روز  12ژوئ��ن  1938مس��ابقه برزیل و چکس��لواکی در یک چهارم
نهایی جام جهانی در ش��هر بوردو و در حضور  22021تماشاگر انجام
گرفت .رقابتی به کلی از جنبه ورزشی خارج شده بود .یگانه تشویقی
هم که از تیمها به عمل آمد ،تلگراف لهستانی های عالقه مند به برزیل
بود که در استراسبورگ به آنان مخابره شده بود و در آن آمده بود :ما از
صمیم قلب با شما هستیم.
این مس��ابقه نمونه ای از بی نظمی بود که باعث ش��د برزیل تا س��ال
 1958به جام جهانی دست پیدا نکند .در آن سال استعداد طبیعی و
شگرف بازیکنان را توانستند تحت کنترل درآورند و بازیکنان را وادار
به پیروی از یک اس��تراتژی مشخص کنند .صدمات بدنی در مسابقه
برزیل و چک باورنکردنی بود .آمار صدمات مسابقه یک پای شکسته

برای پالنیکا ،دستی شکسته برای اولدریخ
نژدلی آق��ای گل دوره قبل ج��ام جهانی،
آسیب شدید ژوزف کوس��تالک هافبک  29ساله تیم و جراحت های
مختصر پراسیو فروارد  20س��اله برزیل و لئونیداس فروارد  24ساله
فالمنگو بود .س��ه بازیکن نیز به علت خشونت از بازی اخراج شدند که
عبارت بودند از ماچادو مدافع  29س��اله و ززه پروس��وپیو هافبک 24
ساله برزیل و یا ریها گوش راست  22ساله چک.
---------سه اخراجی طی  45دقیقه!
بالفاصله قبل از ش��روع بازی ززه پروس��وپیو هافبک برزیل بی جهت
لگد محکمی به نژدلی زد که هرتزکا داور مجار را وادار ساخت که او را
از زمین اخراج کند .با تمام این احوال پس از نیم س��اعت برزیل اولین
گل خود را به وسیله لئونیداس در دقیقه 30به ثمر رساند .یک دقیقه
قبل از تمام ش��دن وقت اول ریها و ماچ��ادو به علت درگیری که با هم
داشتند از زمین اخراج شدند.
---------سی هزار فرانک جایزه کلین شیت
یک ربع پس از ش��روع وقت دوم والتر دروازه ب��ان برزیل که بازیکنی
بس��یار خوب در تیم فالمنگو بود روی نژدلی چنان خطای فاحش��ی
کرد که پنالتی اعالم شد .خود نژدلی این پنالتی را به ثمر رساند .والتر
دروازه بان برزیل از دریافت این گل به ش��دت عصبانی ش��د زیرا به او
قول داده بودند که اگر بتواند کلین ش��یت کند سی هزار فرانک به وی
جای��زه خواهند داد .اما او در دریافت ای��ن گل ،خودش را مقصر نمی
دانس��ت .به همین جهت بود که بعدها در چنین قول و قرارهایی که با
دروازه بانان گذاش��تند پنالتی را محسوب نکردند .به هر حال در این
مسابقه و مس��ابقه بعدی والتر گل خورد و او شرط بندی را باخت .در
طول وقت اضافی گلی رد و بدل نش��د و اعتراض برزیل در مورد نتیجه
مسابقه مردود اعالم شد.
مسابقه مجدد بین دو تیم بسیار متفاوت بود و شاید بتوان آن را از نقطه
نظر روانشناس��ی گروهی قابل مالحظه دانس��ت .این مسابقه بسیار
منظم و ارام بود .ژرژ کاپدویل داور فرانسوی جای داور مجارستانی را
در این بازی گرفت .ضمن این که چک ها ش��ش یار جدید و برزیلیها
نه ی��ار جدید به می��دان آورده بودند و این امر محی��ط بازی را عوض
کرده بود.

