ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ  – 2ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺻــﻔﺮ/
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻨﺸﺎ و ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺮوزی ﭘﺮﮔﻞ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ دو ﮔﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن را در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دوﺑﺎره در ﻟﯿﮓ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﮔﻞ از ﻋﻠﯿﭙﻮر در ﻧﯿﻤﻪ اول و ﮔﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده در
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪاش ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و
ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﺸﺎر ﻗﻌﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
داور :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ زاﻫﺪی ﻓﺮد /ﮐﻤﮏ داوران :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﯾﻠﺪروم و ﺳﺠﺎد
ﻃﻮری
اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی /ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ :ﺣﺪود  45ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
اﺧﻄﺎر :ﺳﻌﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ) (33و ﻣﻬﺪی ﺷﺮﯾﻔﯽ ) (51از ﺳﭙﺎﻫﺎن و ﻓﺮﺷﺎد
اﺣﻤﺪزاده ) (55و ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ) (84از ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ:
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ
ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده
ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری) 69اﺣﻤﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﯽ(
ﻣﺤﺴﻦ رﺑﯿﻊ ﺧﻮاه
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ
وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی) 88ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﻌﻤﺘﯽ(
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر
ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ ) 67ﺑﺸﺎر رﺳﻦ(
ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﺑﺮاﻧﮑﻮ اﯾﻮاﻧﮑﻮوﯾﭻ

ﺳﭙﺎﻫﺎن:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﻋﺎرف ﻏﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎوش ﯾﺰداﻧﯽ
ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی
ﺳﻌﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺋﺪرﺣﻤﺘﯽ) 72ﻣﯿﻼد ﺳﺮﻟﮏ(
ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﻤﺪی )76رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ(
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺎﭘﯽ)  60ادون ﺣﺴﻨﯽ(
ﻣﻬﺪی ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﺳﺎﺳﺎن اﻧﺼﺎری
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ :ﻣﻨﺼﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده

ﺷﺮح ﺑﺎزی
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﺎ
و ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻔﺎﺿﻞ ﮔﻞ ﭘﯿﺮوزی در ﻧﯿﻤﻪ اول داﺷﺖ ،ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺗﯿﺮک دروازه و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻟﻤﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول رﻗﻢ زد.
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻓﺎع ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دروازه اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده،
ﻋﻠﯿﭙﻮر ،ﻣﻨﺸﺎ و اﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺳﭙﺎﻫﺎن را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺎز ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،روی درﺧﺸﺶ
دروازهﺑﺎن ﺳﻮری ﺧﻮد از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﮏ ﮔﻞ ﺗﯿﻤﺶ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻗﺪﻣﯽ و دروازه ﺧﺎﻟﯽ ﺿﺮﺑﻪ اش را راﻫﯽ

اوت ﮐﺮد.
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﯿﺚ ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮدن و ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺲ را دارﻧﺪ ،در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ روی دروازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺧﻄﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺿﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮک دروازه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ ﻣﻨﺼـﻮر اﺑﺮاﻫﯿـﻢ زاده ﻣﻮﻓـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در  45دﻗﯿﻘـﻪ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﻤﺶ را ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ﯾﺎ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺮوزی و ﮔﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﮏ ﮔﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻧﯿﻤﻪ دوم را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت
ﭘﺮداﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ داوری ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ روی ﺳﺎﺳﺎن اﻧﺼﺎری در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ،
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻮای ﺧﻮد در
ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ و ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دروازه ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ روی ﺿﺪﺣﻤﻼت ﻧﯿﺰ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺷﺪ.
دروازه ﺑﺎن ﺳﻮری ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ روی ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻠﯿﻞ زاده ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺸﺎن
داد ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ دو ﮔﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﺑﺎﺷﺪ و
زردﭘﻮﺷﺎن ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﻘﻮط در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮح ﮔﻞ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ  1ﺳﭙﺎﻫﺎن  ) :0دﻗﯿﻘﻪ  ،10ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر( :ﻋﻠﯿﭙﻮر ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ
اول ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،در اداﻣﻪ روی
رﯾﺒﺎﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ دﻓﻊ ﺷﺪه اﺣﻤﺪزاده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ دروازه ﺳﭙﺎﻫﺎن
را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ـﺎد
ـﻞ زاده( :ﻓﺮﺷـ
ـﺎع ﺧﻠﯿـ
ـﻪ  ،68ﺷﺠـ
دﻗﯿﻘـ
ـﭙﺎﻫﺎن 0
ـﭙﻮﻟﯿﺲ  2ﺳـ
ﭘﺮﺳـ
اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﭘﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ارﺳﺎﻟﯽ دﯾﺪﻧﯽ روی ﻧﻘﻄﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ

ﺑﺮای ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ او ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻋﺎﻟﻤﻪ را ﻣﻘﻬﻮر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﺗﺮ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻠﺨﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن رﻗﻢ ﻧﺨﻮرد.
او ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮔﻠﺮی درﯾﺒﻞﺧﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،دو ﺑﺎر اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻣﻨﺸﺎ و ﺑﺸﺎر رﺳﻦ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮد و در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎز ﺷﺪن دروازه ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺑﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻦ رﺑﯿﻊ ﺧﻮاه و ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
از ﭘﺲ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ اول ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺘﺮی دروازه را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﻮد.

دﻗﺎﯾﻖ ﺣﺴﺎس:
دﻗﯿﻘﻪ  :6روی ﺧﻄﺎی ﻫﻨﺪ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﭙﺎﻫﺎن ،ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  35ﻣﺘﺮی
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻣﯿﺮی و
ﺻﺎﺣﺐ ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه
اﻧﺼﺎری،
ﻧﯿﺎﻓﺖ.

ﻣﺪاﻓﻊ

ﭼﭗ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﯾﮏ

ﺿﺮب

ﻧﻮاﺧﺖ

ﮐﻪ

راﻫﯽ

ﺑﻪ

دروازه

دﻗﯿﻘﻪ  :8روی دﻓﻊ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ از ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻮﺗﺰﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ
دروازه ﻧﯿﺎﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :32ﯾﮏ ﻓﺮار دﯾﺪﻧﯽ از ﮔﺎدوﯾﻦ ﻣﻨﺸﺎ روی ﭘﺎس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺣﯿﺪ
اﻣﯿﺮی ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻗﺮار داد و در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ درﯾﺒﻞ دروازه ﺑﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮔﻞ ﺗﯿﻤﺶ را
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎر و واﮐﻨﺶ او ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.

دﻗﯿﻘﻪ  :34ﺳﺎﺳﺎن اﻧﺼﺎری در ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﯿﻤﺶ در ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻮت ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺪﺟﻼل
ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺮﻧﺮ ﺑﺮای ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :39روی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﺷﺮﯾﻔﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﺷﺶ ﻗﺪم
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺿﺮب ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺗﯿﺮک
ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﯿﻤﺶ را از دﺳﺖ داد.
دﻗﯿﻘﻪ  :45+1ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮک دروازه
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺘﺮی و
دروازه ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮپ را راﻫﯽ اوت ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :46ارﺳﺎل ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی و ﺿﺮﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﻪ راﻫﯽ ﮐﺮﻧﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ دروازه ﺑﺎن
ﺳﻮری ﻧﺎﺟﯽ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :49ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف از ﮐﻨﺎر دروازه ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :52ﭘﺎس رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺻﺎدق ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻠﺮ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای درﯾﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ ﺳﺎﺳﺎن اﻧﺼﺎری ﺑﺎ
اﻋﻼم ﺧﻄﺎی اﻧﺼﺎری ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺼﺎری اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺧﻄﺎی ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺣﺎل
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ داور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﻪ از ﮐﻨﺎر دروازه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
دﻗﯿﻘﻪ  :74ﺗﻮﭘﺮﺑﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از ﻣﺤﺴﻦ رﺑﯿﻊ ﺧﻮاه و در اداﻣﻪ ﭘﺎس
ﻋﻤﻘﯽ او ﺑﺮای ﺑﺸﺎر در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﻪ  :80ارﺳﺎل ﺿﺮﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺷﺎد اﺣﻤﺪزاده ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺠﺎع
ﺧﻠﯿﻞ زاده راﻫﯽ ﺑﻪ دروازه ﻧﯿﺎﻓﺖ.
دﻗﯿﻘﻪ  :83ﭘﺎس در ﻋﻤﻖ ﺑﺮای ﻋﻠﯿﭙﻮر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻫﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﯾﮏ ﮐﺮﻧﺮ ﻧﺼﯿﺐ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﺮد.

اﺗﻔﺎق وﯾﮋه
ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺎ رﻗﺒﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را در ﺳﻮدای ﺟﺸﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  96ﻗﺮار داده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در دﯾﺪار
رﻓﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ،
اﯾﻨﺒﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دو ﮔﻞ ﺧﻮد ،اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪرﻗﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼف ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺠﺪد و اول ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺪول ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻢ در ﺷﺎﻧﺰده دوره ﻗﺒﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ و
در اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارد؛ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺳﻘﻮط در ﺣﺎل ﻓﺮار از ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺖ از ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮدارد.
ﺑﺮف ﺑﺎزی در اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق وﯾﮋه اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮد و
از ﺳﻮی ﻫﻮاداران ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﺗﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻮاداران دو
ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺮی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ
ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮف ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻮرد ﻫﺪف اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

ﺣﻮاﺷﯽ:
در دﻗﯿﻘﻪ  26دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ﺳﭙﺎﻫﺎن و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﭘﺎﭘﯽ درون ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد،
اﻧﺼﺎری ﺑﺎزی را اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺣﺮﯾﻒ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
در دﻗﯿﻘﻪ  51اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻬﺪی ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻪ داور ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
زاﻫﺪی ﻓﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﭙﺎﻫﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت زرد ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ:
از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ،
 842روز از آن ﺑﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

