آسيا ويژن

ليگ برتر اميدهاي تهران در هفتهسيام و پاياني
خداحافظي سه تيم
انتهاي جدول از ليگ برتر

سوت پايان بازيها نواخته شد

 اکبر عزیزی

پيكان قهرمان شد تا مقاومت و
عقاب پشت سر او باشند
رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران
به پايان رس�يد و تيم پيكان يك هفته

قبل از پايان بازيها بربام قهرماني اين

بازيها ايستاد.

پيكان متمايز از ديگران
پيكانيها در شرايطي يك هفته به پايان بازيها قهرماني
را جشن گرفتند كه سه امتياز نيز به دليل استفاده از يك
بازيكن س��ه اخطاره كه در بازيهاي قبل استفاده كرده
بودند ،از امتيازات اين تيم كس��ر شد .با اين حال به دليل
انس��جام تيمي و كارگروهي كه از سازمان تيمي نشات
ميگرفت ،بربام قهرماني ايستادند .در راه قهرماني تيم
پي��كان نبايد از كار فني رضا مرتضيزاده س��رمربي تيم
بيتفاوت گذش��ت .مرتضيزاده كه براي دو سال پياپي
پيكان را بربام قهرماني قرار داده اس��ت ،با دس��تيارانش
هماهن��گ ديده ش��دند و اصوالً اي��ن هماهنگي يكي از
رموز س��ربلندي مرتضيزاده و ديگر دستيارانش تلقي
ميش��ود .البته اين نكته بخشي از كار سرمربي تيم اميد
پيكان را تشكيل ميدهد .بخش ديگر كه سهم بيشتري
را دارا ميباشد به نكات و مسايل فني ارتباط پيدا ميكند
كه باز اين نكته سبب گشته تا مرتضيزاده در نزد مربيان
پايه فراتر از ديگران و باالتر از يك مربي در س��طح پايهها
ديده شود.

برخورد خودروسازان

مقاومت در دو چهره
مقاومت بعد از پيكان در مكان دوم قرار گرفت .اين تيم در نيمفصل عنوان صدرنشيني را برعهده داشت .اما با
شروع ديدارهاي نيمفصل دوم ،هرگز نتوانست به مانند ديدارهاي نيمفصل ظاهر شود .مقاومتيها در برخي
از ديدارها به لحاظ مس��ايل فني دچار مشكل شدند و در برخي از بازيها واژه بدشانسي را به خود ديدند تا در
نهايت در مكان دوم جدول قرار بگيرند .البته براي اين تيم كه از وجود بازيكناني كه به خدمت اعزام شدهاند.
سود ميبرد ،باز ماندن از قهرماني و قرار گرفتن بر سكوي نايب قهرماني نميتواند امتياز خوبي قلمداد شود،
چون ساير تيمها از امتيازي كه تيم مقاومت از آن برخوردار است .محروم هستند.

عقاب پديده بازيها
عقاب پديده اين دوره از بازيها با دانش فني مرتضي مدير س��رمربياش ،مكان سوم را به خود اختصاص داد.
عقابيها در اين دوره خوب ديده ش��دند .تيمي كه مرتضي مدير آماده و روانه بازيها كرد ،يك تيم كمايراد و
بدون نقص بود .اين تيم در چند مورد دچار بداقبالي ش��د .خصوصاً در زماني كه مرتضي مدير براي گذراندن
يك دوره كالس آموزش��ي تيمش را تنها گذاشت تا در مشهد در كالس فوق حضور پيدا كند .اين نكات باعث
شد تا عقاب كه ميتوانست باالتر از مكان سوم قرار بگيرد ،نهايتاً به مكان سومي بسنده كرد.

هفته سيام از نگاه دیگر
ديدارهاي هفته سی ام به دليل بارندگيها به صورت پراكنده برگزار شد .اما در اين ميان چند نتيجه بزرگ به
دست آمد كه هم جالب بود و هم پرسروصدا.

برخورد نظاميها
عقاب تيم س��وم جدول حريفي چون مقاومت تي��م دوم جدول را مالقات كرد .برخ��ورد دو تيم نظامي پاي
بسياري از عوامل و دستاندركاران دو باشگاه را به ورزشگاه كشانده بود .در اين برخورد كام ً
ال نظامي ،اين تيم
عقاب بود كه آخرين ديدارش را بهتر و روانتر و هماهنگتر در قياس با مقاومت سپري كند اينان با ثبت دو گل
و يك پيروزي با ارزش به بازيهايش خاتمه دهد.
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ديدار دو تيم از خانواده خودروسازان حكايتي نزديك به شرايط ديدار دو تيم نظامي عقاب و مقاومت داشت.
پيكان كه يك هفته قبل از پايان بازيها قهرمانياش را جشن گرفته بود ،در ديدار پاياني مقابل سايپا ايستاد
تا روز پاياني را با خاطرات خوش به انتها برس��اند .پيكان با سايپا ششبار دروازه يكديگر را باز كردند كه در اين
ميان سهم پيكان4گل و قسمت سايپا دو گل بود.

بدون تاثير
پرس��پوليس با س��ه گل دلوارافزار را از مقابل برداش��ت .گرچه اين پيروزي براي پرسپوليس چندان تاثيري
نداشت .چون نتوانست به يكي از مكانهاي اول تا سوم راه يابد.

سه امتياز حساس سپنتا
سپنتا كه در جمع تيمهاي فانوس به دست قرار داشت .در ديدار پايانياش به يك پيروزي جالب و سه امتياز
حساس دس��ت يافت .حريف س��پنتا تيم نفت بود كه چند هفتهاي روي نوار پيروزي حركت ميكرد .اما در
برابر سپنتا خيلي زود خاموش شد و مجبور به شكست  3بر يك شد.

نتايج هفته سيام و پاياني ليگ برتر اميدهاي تهران

* پرسپوليس3ـ دلوارافزار صفر

* پيكان4ـ سايپا2
گلها :سعيدحسينپور ،محمد قشقايي(دو گل) و امير سرآباداني براي پيكان
* سپنتا3ـ نفت1
گلها :مصطفي خانزادي(دو گل) و ميثاق خياط براي سپنتا
* عقاب2ـ مقاومت صفر
گلها :محمد عنايتي و اميد محمدنژاد براي عقاب

