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مدلهای خارجی پنالتی رضاییان و طارمی

عجیبترین پنالتیهای تاریخ فوتبال
اصطالح  tap penaltyاصطالحی است مخصوص یک نوع پنالتی خاص.
 Tapبه معنای آرام ضربه زدن است و این اصطالح زمانی در فوتبال به کار می رود که یک بازیکن
از زدن ضربه مس�تقیم پنالتی خودداری کرده و ترجیح دهد که ت�وپ را به بازیکنی دیگر پاس
بدهد .البته از آنجایی که پنالتی ضربه آزاد محس�وب می شود ،این کار مشکل قانونی ندارد ولی
معموال بازیکنان ترجیح می دهند دس�ت به چنین کاری نزنند زیرا می توان با یک ضربه توپ را
به گل بدل کرد .با این حال در تاریخ چندین بار ش�اهد بوده ایم که بازیکنانی تصمیم گرفته اند از
روش پاس دادن در پنالتی استفاده کنند.

پنالتی عجیب یوهان کرویف

در س��ال  1982و در رقاب��ت تی��م های آژاکس و هلموند اش��پورت بود ک��ه یوهان کرویف دس��ت به کاری
غیرمنتظره زد .دیدار روز  5دس��امبر  ،1982دیدار دش��واری برای آژاکس نبود و این تیم با نتیجه  5بر صفر
در مس��ابقه پیروز ش��د اما آنچه این مس��ابقه ( یا حداقل یکی از گلهای آن را) در تاریخ جاودانه ساخت ،گل

یوهانکروی��ف بود .به دنبال یک ضربه پنالتی ،کرویف پنالتی را به یس��پر اولس��ن پ��اس داد .این حرکت به
اندازهای غیرمنتظره بود که هیچ یک از بازیکنان حریف وارد محوطه جریمه نش��دند ،توپ مجددا توس��ط
اولسن دانمارکی به کرویف رسید و در شرایطی که دروازه بان حریف از جایش تکان نخورده بود ،او به راحتی
دروازه حریف را باز کرد .اتفاقی که بعدها نیز تکرار شد.

پاسی از کینگ لئو به کینگ لوییس
در روز  14فوریه  2016بارس��لونا موفق شد با نتیجه  6بر یک س��لتاویگو را در هم بکوبد .اما آنچه این مسابقه
را ماندگار کرد ،نه نتیجه  6بر یک بلکه گلی بود که بارس��ا از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند .مسی پشت ضربه
قرار گرفت و در ش��رایطی که همه منتظر یک گل دیگر از کینگ لئو بودند او ناگهان توپ را به آرامی به سوارز
پاس داد تا گزارشگر بازی چنین بگوید:
مسی رو نقطه ایستاده ،یک ضربه و....
عج��ب گلی ،ما اینجا داریم چی می بینیم ...اونها برای همدیگه برنامه میریزن ،پاس گل از روی نقطه پنالتی،
فوق العاده ،عالی ،این حرکت شکسپیری بود ،اما حتی بهتر ،این حرکتی از کینگ لئو به کینگ لوییس بود.
این یادآور روز های بزرگ یوهان کرایف بود برامون...

اولین پنالتی دوضرب
نخس��تین بار این نوع پنالتی در بازی بلژیک و ایس��لند در س��ال  1957زده ش��د .در این مسابقه کوپنس از
بلژیک مقابل ضربه ایس��تاد .او توپ را به پیترز پاس داد و روی پاس این بازیکن مجددا صاحب توپ شد تا نام
بیروگوین هرمانس��ون دروازه بان ایسلند هم در تاریخ ماندگار ش��ود .در هر حال او اولین دروازه بانی بود که
چنین گلی را می خورد .در حالی که برای زدن پنالتی دو نفر با هم همکاری کردند .هفت س��ال بعد در رقابت
های فوتبال انگلیس مایک تربیلکاک که در سال  1966با اورتون قهرمان جام حذفی شده بود ،در زمان بازی
در تیم پلیموث موفق ش��د دروازه منچسترسیتی را به این ش��کل باز کند .در این راه توپ را به هم تیمی خود
نیومن پاس داد و آن گاه توپ را دریافت کرده ،دروازه سیتیزن ها را گشود .خودش بعدها درباره این گل گفت:
در آن زمان مربی تیم ما مالکوم آلیسون بزرگ بود .اما این ایده  ،یکی از دیوانه بازیهای خودم بود!

پنالتی زن با پشت پا !
در می��ان جنجالی ترین پنالتی ه��ای تاریخ فوتبال بدون ش��ک ،پنالتی ذیاب عوانه ب��دون هیچ رقیبی در
ص��در قرار دارد .عوان��ه ،یک وینگر خوش اس��تیل و تکنیکی از نس��ل جدید فوتبال امارات ب��ود که یکی از
دراماتیکترین لحظات فوتبال این کشور را س��اخت .ذیاب با تکنیک فوق العاده و قامت  174سانتی متری
خود ،جانش��ینی مناسب برای زهیر بخیط ملی پوش س��ابق امارات به نظر می رسید تا جایی که خود بخیط
هم گفت که ذیاب جانیش��نش درون اس��تادیوم های فوتبال اس��ت .اما این بازیکن باش��گاه بنی یاس نه به
دلیل س��بک بازی خود بلکه در  17جوالی  2011با یک پنالتی عجیب به دنیا معرف ش��د .ذیاب در جریان
مسابقه دوس��تانه امارات با تیم ملی لبنان و در شرایطی که تیمش پنج بر دو از حریف پیش افتاده بود؛ پشت
توپ قرارگرفت و پنالتی اش را با پش��ت پا به درون دروازه حریف فرس��تاد؛ اتفاقی که موجبات تحقیر حریف
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