آسیا ویژن

ليگ اميدهاي برتر تهران آغاز شد(آسيا ويژن)

عقاب ،تيزرو و طوفاني آغاز كرد
پيكان و باز هم حضوري كمرنگ
نفت اميدوارانه ديده شد
پرسپوليس با شكل و شمايل جديد

پرسپوليس در شكل جديد

پرسپوليس  2ـ دارايي نوين يك
گلها :مهيار رهبر و احمد بهاروند براي پرسپوليس.
پرسپوليس در اين فصل چهره جديدي از خود به نمايش گذاشته
است .تغييرات عمده در اين تيم صورت گرفته و منوچهر عبداله نژاد
در سر مربيگري تيم جانشين جمشيد شاه محمدي شده است.
درخصوص بازيكنان بايد گفت كه  90درصد اين تيم دستخوش
تغييرات شده است .سرخپوشان در اولين حضورشان با تفكرات
عبداله نژاد ،تيم سختكوش دارايي نوين را با نتيجه دو بر يك شكست
دادند .رهبر و بهاروند دو چهره گلزن تيم پرسپوليس بودند.

تازهواردان با هم كنار آمدند

راديان پيشرو  1ـ ياوران 1
گلها :امير لطفي براي راديان پيشرو و امير باصري براي ياوران.
راديان پيشرو و ياوران دو تيم تازه وارد اين فصل از رقابتهاي ليگ برتر
اميدهاي تهران هستند .راديان پيشرو با خريد امتياز آماد نزاجا وارد
عرصه بازيها شده است و از شواهد اينگونه پيداست كه سرمايهگذاري
قابل توجهاي انجام داده است .با اين حال اين تيم در گام اول مقابل
بادران به تساوي يك بر يك رسيد .لطفي براي راديان پيشرو و باصري
براي يادران به عنوان گلزنان دو تيم معرفي شدند.

درهاي بسته

تهران مبدل صفر ـ داماش صفر
تهران مبدل كه سال دوم خود را در ليگ برتر اميدهاي تهران تجربه
ميكند ،در برابر تيم تازه وارد داماش نتوانست كاري صورت دهد.
تساوي بدون گل حاصل تالش دو تيم بود .هر چند كه هر دو تيم بارها
عزم خود را براي دستيابي به گل جزم كردند ،اما هرگز قفل دروازهها
باز نشد.
رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران(آسيا ويژن) فصل جديد خود
را آغاز كرد.
در دور جديد تقريباً سيمها تيمها دستخوش تغييرات شده و
چهرههاي جديدي وارد بازيها شدهاند .از سوي ديگر قبول مسئوليت
برخي از چهرههاي آشنا در فوتبال به عنوان سرمربي در تيمها ،شكل
جديدي به روند بازيهاي اين فصل از اميدهاي تهران بخشيده است.
حضور مرداني چون محمد نوازي در استقالل ،منوچهر عبداهللنژاد
در پرسپوليس ،شعبان كمپاني در نفت و مرتضي مدير در عقاب اين
شرايط را در رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران به وجود آورده تا
بازيكنان با دانش باال و آشنايي با اصول فوتبال در ميادين ديده شوند.
در هفته اول بازيها تيم عقاب به لطف مربيگري مرتضي مدير (از
مديران موفق و تأثيرگذار در فوتبال پايه) فراتر از هر تيم ديگري
ديده شد .عقاب در شروع بازيها هفت گل به دلوار افزار زد .دلوار
افزار از تيمهاي مطرح رقابتهاي اميد تهران به حساب ميآيد.
اما عقاب به گونه ديگري ديده شد .اين شرايط اينگونه ثابت كرد
كه عقابيها بدجوري براي شكار قهرماني استارت زدهاند .نفت را
اميدوار كننده ديديم و پرسپوليس با شكل و شمايل جديد وارد
بازيها شده است .پيكان براساس عادت همه سالهاش ،اين بار
مقابل سايپا(از خانواده خودروسازان) گرچه به پيروزي رسيد ،اما
باز كمرنگ شروع كرد .با هم نگاهي داريم به بازيهاي هفته اول
ليگ برتر اميدهاي تهران.

شروع طوفانی

عقاب7ـ دلوار افزار2
گلها :ايمان غالمي4گل ،محسن سيندي ،محمد قنبري ،علي
دريساوي براي عقاب
شروع طوفاني تيم عقاب نشان داد كه اين تيم براي دستيابي به
قهرماني نقشه بر سر دارد .عقابيها كه از اردوي شهرستاني خود از
اردبيل به تهران آمده بود .مقابل دلوار افزار شروع طوفاني از خود به
نمايش گذاشتند .هفت گل به دلوار افزار زدند و دو گل خوردند تا
دو گام اول تيزرو و طوفاني نشان دهند .عقاب همچنان مانند فصل
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گذشته زيرنظر مرتضي مدير اداره ميشود.

شروع كمرنگ پيكان

پيكان1ـ سايپا صفر
گل :اسماعيل بابايي براي پيكان
پيكان در شروع بازيها گرچه از سد تيم سايپا عبور كرد .اما
قهرمان فصل پيش در مقابل سايپا حضوري كمرنگ داشت .اصوالً
پيكانيها هميشه شروع كمرنگي از خود به نمايش ميگذارند ،اما
به مرور ،خصوصاً در نيمفصل دوم ،گامهاي خود را براي قهرماني
بلند و بلندتر بر ميدارد  .گل برتري پيكان توسط اسماعيل بابايي
رقم خورد .سرمربي تيم پيكان را كما فيالسابق مرتضيزاده بر
عهده دارد.

نفت اميدوارانه آغاز كرد

نفت  2ـ شاهين شميران 1
گلها :محمدرضا بهنام براي شاهين شميران و مسعود حيدرنواز و امير
محمد اوالدي براي نفت.
نفت اين بار هم با شعبان كمپاني وارد ميدان شد .كمپاني از مربيان
كاربلد و قديمي و سازنده در فوتبال پايه به شمار ميآيد .اينان در اين
فصل شروع خوبي داشتند و در گام اول اميدوار كننده ديده شدند.
كمپاني از آن دست مربيان كم سروصدايي است كه اگر چالشي در
تيم او ايجاد نشود ،قطعاً ميتواند در راه كسب نتايج مهم به يك مربي
پر سروصدا تبديل شود.

سرد و كسل کننده

مقاومت صفر ـ استقالل صفر
ديدار مقاومت و استقالل بدون گل به پايان رسيد .احتياط از سوي
هر دو تيم در طول بازي محسوس بود .هيچ تيمي قدرت و جرأت
گلزني را در روند حركتي خود همراه نداشت .اينان ابتدا به نباختن
فكر ميكردند .از اينرو امتيازات به صورت تساوي بين دو تيم تقسيم
شد .استقالل را در اين فصل محمد نوازي اداره ميكند.

انجام نشد ،چرا و به چه دليل؟

ديدار دو تيم اتحاد ساالر و نيروي زميني برگزار نشد .هيچ دليلي براي
عدم برگزاري اين بازي ارائه نشد.
البته به صورت جسته و گريخته حرفهايي به گوش رسيد ،اما چرا
بايد وقتي كه تيم ميزبان (اتحاد ساالر) در زمين مسابقه كه اجاره آن
را هم پرداخت كرده بودحاضر است تيم ميهمان كه نيروي زميني
باشد راه به ورزشگاه پيدا نميكند .اگر قرار بود كه تيم نيروي زميني
با داليل هيئت فوتبال تهران در اين بازي حضور پيدا نكند ،چرا قبل از
هزينهاي كه متوجه تيم اتحاد ساالر شد ،اطالعرساني صورت نگرفت.
به هرحال ،ديدار اتحاد ساالر و نيروي زميني بدون هرگونه اطالعيه
رسمي،برگزار نشد!
بهترينهاي هفته اول
* بهترين تيم :عقاب
* بهترين مربي :مرتضي مدير
* بهترين بازيكن :ايمان غالمي از عقاب

