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هفته دوم ليگ برتر اميدهاي تهران

دربي خودروسازان را پيكان برد
چهار تيم با شش امتياز در صدر

گلها :مهدي عبدي ( 2گل) براي پرسپوليس و سينا باباتبار براي كيان پديده.
بهترين بازيكن ميدان :عماد عليپور از پرسپوليس.
پرسپوليس برخالف سالهاي گذشته ،اين بار شروع خوبي در آغاز فصل جديد داشت .قرمزها با اين
پيروزي در صف مدعيان قرار گرفتند.

روز خوب مقاومت

*مقاومت3ـ داتيس خودرو1
گلها :پوريا سير براي داتيس خودرو و سجاد قليبيگي و منصور باقري (دو گل) براي مقاومت.
* بهترين بازيكن :منصور باقري از مقاومت
مقاومت يك روز خوب را به نمايش گذاشت .اشتهاي اين تيم براي دسترسي به گلهاي بيشتر پايان
يافتني نبود.

افسوس

* نيروي زميني 1ـ نيرومندان نامدار1
گلها :اميرمحمد پرستش براي نيروي زميني و علي كياني براي نيرومندان نامدار
* بهترين بازيكن ميدان :اميرمحمد پرستش از نيروي زميني
گرچه ديدار نيرو با نيرومندان با تساوي به پايان رسيد .اما افسوس كه اين بازي برنده نداشت .چون هر دو
تيم شرايط دسترسي به پيروزي را پيدا كردند.

انجام نشد

* ديدار استقالل با نفت برگزار نشد .باتوجه به تعداد بازيهاي لغو شده كه هر هفته شاهد يكي دو بازي
لغو شده هستيم .اين احتمال وجود دارد كه برخي تيمها از گردونه خارج شده و از تعداد تيمهاي ليگ
برتر اميدها كاسته شود.

هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران (آسياويژن) با برگزاري هفت ديدار پيگيري شد .البته
بار ديگر يك ديدار انجام نشد كه آن مربوط به بازي استقالل با نفت بود .لغو بازيها كه هر هفته شاهد
يكي دو مورد از آن هستيم ،عم ً
ال رقابتها را از سكه انداخته است و عالمت بزرگ سؤال در مقابل بازيها
كه هفتههاي اوليه خود را ميگذرانند ايجاد كرده است .هيئت فوتبال تهران كه اصوالً در برابر انجام
هرچه بهتر برگزارشدن بازيها ،يك هيئت بيتفاوت و بيخيال نشان ميدهد بايد فكري را به كار اندازد تا
مسابقات ليگ برتر در سطح اميدها كه مخاطبين فراواني دارد از سكه نيفتد.
در پايان هفته دوم بازيها ،چهار تيم پرسپوليس ،پيكان،مقاومت ،اروند با كسب شش امتياز در صدر
جدول قرار گرفتهاند .البته در هفته دوم بازيها ،برخورد دو تيم از خانواده خودروسازان كه دربي
خودروسازان را تشكيل ميداد ،نگاه اكثريت اهالي فوتبال كه در سطح پایه ها فعال هستند به خود
جلب كرده بود .پيكان با سايپا بار ديگر بازي حساسي را مقابل يكديگر برگزار كردند .در اين برخورد
بار ديگر پيكان منسجمتر و هماهنگتر و با انگيزهتر ديده شد تا پيروزي و شكار سه امتيازي را به سود
خود تمام كند.

فاصله عقاب

نگاهي به نتايج بازيها

*اروند يكـ عقاب صفر
گل :عليرضا آزادي براي اروند.
عقاب بعد از آنكه مرتضي مدير سرمربي فصل گذشته را از دست داد ،هنوز نتوانسته مانند فصل گذشته
در حد يك قدرت ظاهر شود .بهترين بازيكن ميدان :عليرضا آزادي از اروند.

خوب و بد

* نفت ايرانيان2ـ بادران1
گلها :حامد محمدي براي بادران و دانيال معيني و حسين گودرز براي نفت ايرانيان.
* بهترين بازيكن :دانيال معيني از نفت ايرانيان
بادران با روز خوش فاصله داشت .در عوض نفت ايرانيان يك روز منسجم و خوب را پشت سرگذاشت.

بهترينهاي هفته دوم اميدها
بازيكن هفته :منصور باقري از مقاومت

اين بازيكن زننده دو گل از سه گل تيمش بود .نقش تاثيرگذاري او در راه پيروزي تيم مقاومت مثالزدني
بود.

مربي هفته :حنيفي (مقاومت)

دانش و تجربه حنيفي باعث شد تا مقاومت در هفته دوم بازيها فراتر از يك تيم ديده شود.

تيم هفته :پرسپوليس

پرسپوليس با پيروزي خوبي كه مقابل كيهان پديده به دست آورد در صدر جدول قرار گرفت .البته
تيمهاي پيكان و مقاومت و اروند نيز در همسايگي اين تيم قرار دارند .هر چهار تيم داراي شش امتياز
هستند.

توقف اتحاد

المپيك انديشه 1ـ اتحاد ساالر1
گلها :امين آقايي براي المپيك انديشه و شايان ذاكر براي اتحاد ساالر
اتحاد ساالر در برابر المپيك انديشه متوقف شد تا بداند كه هنوز به ويژگيهاي يك تيم راه نيافته است.
بهترين بازيكن ميدان :علي شاهد از المپيك انديشه.

دربيخودروسازان را پيكان برد

پيكان2ـ سايپا1
گلها :مهدي بيات براي سايپا و اميرحسين خدامرادي و شایان نعمت زاده براي پيكان.
بهترين بازيكن ميدان :امير حسين خدامرادي از پيكان
دربي خودروسازان به سود پيكان تمام شد .پيكان با اين پيروزي در صدر جدول تكيه زد.

پرسپوليس متفاوت با گذشته
*پرسپوليس 2ـ كيان پديده1
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