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هفته سوم ليگ برتر جوانان
پرسپوليس ششتايي شد

يك اتفاق بزرگ در هفته سوم رقابتها .نگاه بسياري از اهالي فوتبال در
سطح جوانان را به خود جلب كرد.
پرسپوليس در برابر تيم المپيك انديشه پذيرای شش گل شد.
قطعاً اين شكست براي قرمزپوشان سنگين تمام خواهد شد .خصوصاً
آنكه اين باشگاه در اين فصل تصميم گرفته است تا بيشترين توجه
و هزينه را در سطح تيمهاي پايه خود انجام دهد ،فع ً
ال تيم جوانان
پرسپوليس در برابر تيم المپيك انديشه پذيراي شش گل شده است.
باخت با اين نتيجه ،يعني آخر ناكامي .البته تيم المپيك انديشه كه
معناي يك تيم واقعي را در اين بازي همراه داشت ،هرچه خواست بر
سر پرسپوليس آورد .حتي ميتوانست باالتر و بيشتر از شش گل بزند.
استقالل هم مقابل شهداي كيوج به تساوي بدون گل رسيد و پيكان
نيز مقابل ياس قوامين با تساوي يك بر يك متوقف شد تا نامداران در
هفته سوم متوقف شوند.
نتايج هفته سوم ليگ برتر جوانان تهران(آسياويژن)

پرسپوليس ششتايي شد

المپيك انديشه  6ـ پرسپوليس 1
گلها :حميد اماني ،مهدي محمدي ،اميرحسين جوالئي ،حسين
سازگار ،بالل ارازي و حاصل اوجاقي براي المپيك انديشه.
* بهترين بازيكن ميدان :مازيار شادپور از المپيك انديشه.
پرسپوليس باور نداشت كه اينگونه مغلوب تيم المپيك انديشه خواهد
شد .سرخپوشان شش گل دريافت كردند .در حقيقت تيم المپيك
انديشه هرباليي خواست سر پرسپوليس آورد تا مشخص شود كه
پرسپوليس فقط نام است.

پرگل و ديدني

پرشين ايران مهر  2ـ نيروي زميني 3
گلها :امير لطفپور و حسين قيصري براي پرشين ايران مهر و آيدين
حقپناه(دو گل) و محمدحسين ابوالحسني براي نيروي زميني
* بهترين بازيكن ميدان :آيدين حقپناه از نيروي زميني.
نيروي زميني در حاليكه حريف را يك رقيب پا به پاي ميديد ،اما
براساس درخشش آيدين حقپناه مهاجم گلزن اول خود ،موفق شهر
در نهايت سه امتياز بازي را به خود دريافت كند .برخورد اين دو تيم
يكي از بازيهاي جالب هفته بود.

زيبا با سرعت

* پاس قوامين  1ـ پيكان 1
گلها :ابراهيم غالمينژاد براي پاس و حامد بخشي براي پيكان.
* بهترين بازيكن ميدان :اميرحسين عزيزي از پيكان.

هفته سوم ليگ برتر نوجوانان تهران
دربي را پرسپوليس برد

هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر نوجوانان تهران پيگيري شد .در اين
هفته ،دربي پرسپوليس با استقالل را پرسپوليس به سود خود تمام
كرد .اما دو تيم مدعي خودروسازان  ،يعني پيكان و سايپا نتوانستند
از پس حريفان خود برآيند.
سايپا در برابر كيا شكست سنگيني را متحمل شد و با دريافت چهارگل
سرشكسته به رختكن رفت.
پيكان هم در برابر مقاومت باخت را پذيرفت .در اين روز تيم مقاومت،
استقامت خوبي از خود نشان داد .شش گلي كه ايرانمهر به دروازه
فوالد و طالئيه دوخت ،از جمله نتايج درخشان هفته سوم بود.

نتايج هفته سوم ليگ برتر ـ نوجوانان تهران
گلهاي شرفي

*منتخب ستارگاه  2ـ احسان ريصفر
گلها :فرهاد شرقي (دو گل) براي منتخب ستارگان
*بهترين بازيكن ميدان :فرهاد شرقي از منتخب ستارگان.

پيكان با ياس ،ارايه دهنده يك بازي زيبا توام با سرعت باال .هر دو تيم
داراي روش خاص كه هر بيننده را مجذوب خود كرده بود .اينان تا
پايان بازي دروازه يكديگر را آماج حمالت خود قرار داده بودند .تساوي
حق هر دو تيم بود.

سايپا در يك روز خوب و در روزي كه تعريف يك تيم را داشت به يك
پيروزي راحت و دلچسب دست يافت.

چهارگل به همنام

شهرداري قدس  1ـ صبا صفر.
گل :محمدقادرنژاد براي شهرداري.
* بهترين بازيكن ميدان :علي ميالجردي از شهرداري قدس.
شهرداري قدس براي شكار سهامتياز بازي به يك گل بسنده كرد .البته
اين تيم در راه حفظ پيروزي ،در خط دفاع هرگز دچار اشتباه نشد.

مقاومت 4ـ مقاومت كوثر صفر
گلها  :ارشد يارسي ،مهدي قاسمعلي و محمدرضا احمديپناه (دوگل)
براي مقاومت.
* بهترين بازيكن ميدان :محمدرضا احمديپناه از مقاومت.
مقاومت چهارگل به تيم همنام خود يعني مقاومت كوثر زد تا نشان
دهد كه در فوتبال جوانان از مدعيان به شمار ميآيد .البته حريف
همنام مقاومت نيز حرفي براي گفتن نداشت.

چنگي بهدل نزد

لغو شد

اشتباه نكرد.

استقالل صفر ـ شهداي كيوج صفر
* بهترين بازيكن ميدان :حسين جاهد از استقالل و رضا مهدوي از
شهرداري كيوج
ً
ديدار اين دو تيم چنگي به دل نزد و صرفا درخشش فردي بازيكنان
بود كه هرازگاهي موجي را ايجاد ميكرد.

ديدار راهآهن با دياكو انجام نشد .اصوالً راهآهنيها كه قبل از آغاز
بازيها آمادگي خود را اعالم كرده بودند،فع ً
ال در سطوح تيمهاي پايه
در رديف غايبين قرار دارند.

بهترينهاي هفته سوم

سايپا  3ـ استيلآذين نوين 1
گلها :هورام اوراي .علي سبحاني و عليرضا خدابخشي براي سايپا و امير
محمد حبيبي براي استيل آذين.
* بهترينبازيكن ميدان :سينا سعيدي فراز سايپا.

* بهترين تيم :المپيك انديشه
پيروزي اين تيم مقابل پرسپوليس آنهم با ششگل قابل تمجديد
است.
* بهترين بازيكن :آيدين حقپناه از نيروي زميني آيدينحقپناه به
تنهاي يك تيم است .او در پيروزي تيم نيروي زميني سهم بهسزايي
داشت.

فقط يك گل

شش گل ايرانمهر

راحت و دلچسب

پارسيان  1ـ صبا صفر
گل :اميرحسين يولچي خاني براي پارسيان
*بهترين بازيكن ميدان :يولچي خاني از پارسيان

سه گل سه امتيازي

شهداي كيوج  3ـ پرشين ايران مهر صفر
گلها :علياكبر حقي ،حميد حاج آقايي و آرمين آقازيادتي براي
شهداي كيوج
*بهترين بازيكن ميدان :ماتي رنجبر از شهداي كيوج

*ايرانمهر  6ـ فوالد طالييه صفر
گلها :اميرعباس بيات (دو گل) فرياد محمدي  ،ميثاق فتحي ،دانيال
چويان راد و امير قيطراني براي ايرانمهر
*بهترين بازيكن ميدان  :سهيل احمدنژاد از ايرانمهر

شكست سنگين

*كيا  4ـ سايپا صفر
گلها :محمد امين دوستعلي (دو گل) مجتبي فخريان و عرفان
قرباني براي كيا
*بهترين بازيكن ميدان ،محمد دوستعلي از كيا .

دربي نوجوانان

پرسپوليس  1ـ استقالل صفر
گل :اميرحسين عليخاني براي پرسپوليس
*بهترين بازيكن ميدان  :علي نودهاي از پرسپوليس
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