دوﺑﺎره ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﺎم
ﭘﯿﺶ ﺑﺎزی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ -ﺳﭙﻴﺪرود:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺟﻤﻌﻪ  ۷اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۷ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯽام ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻬﺮان-ﺳﭙﻴﺪرود رﺷﺖ
ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺗﻬﺮان – ﺳﺎﻋﺖ ۱۹:۱۵
ﯾﮏ روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؛ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻟﯿﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻓﺮدا ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اش در
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ و ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اش در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺗﯿﻤﯽ رﻗﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺧﺪﺷﻪای در اﻗﺘﺪار ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ وارد
ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﺳﭙﯿﺪرود رﺷﺖ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۹
اﻣﺘﯿﺎز اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دوم ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮد ﻟﯿﮓ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﭙﯿﺪرود ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮاﻧﮑﻮ در ﺑﺎزی ﻓﺮداﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و ذوب آﻫﻦ ﻫﺮ دو  ۴۵ﮔﻞ زدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮدا ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻟﯿﮓ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر آﻗﺎی ﮔﻞ ﻟﯿﮓ ﻫﻢ  ۱۹ﮔﻞ زده و ﻗﺼﺪ دارد در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ
ﮔﻠﻬﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آﺳﯿﺐ دﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧﺮﺳﺪ.
ﺳﭙﯿﺪرود ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻘﺎﯾﺶ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ

ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮرش در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﯿﺪرود ﭘﺲ از آﻣﺪن ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻬﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻘﻮط ﻓﺮار ﮐﺮد.
ﺳﭙﯿﺪرود اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎزی ﻓﺮداﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ
ﺳﭙﯿﺪرودیﻫﺎ اﯾﻤﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻌﺒﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزی
در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را دارﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻟﺠﺰﯾﺮه آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺳﭙﯿﺪرود اﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﯿﻢ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ:
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزی

ﺑﺮد
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

۱

۱

ﻣﺴﺎوی

ﺑﺮد ﺳﭙﯿﺪرود

–

–

ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪار رﻓﺖ:
ﺳﭙﯿﺪرود ﺻﻔﺮ-ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﮏ
ﺑﺎزی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻟﯿﮓ:
ذوب آﻫﻦ  -۲ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﮏ
ﺳﭙﯿﺪرود ﺻﻔﺮ -ﻓﻮﻻد ﺻﻔﺮ
ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺟﺪول:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﺑﺎ  ۶۱اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺳﭙﯿﺪرود :ﺑﺎ  ۳۰اﻣﺘﯿﺎز دوازدﻫﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ در ﻟﯿﮓ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﺑﺎﺧﺖ ،ﻣﺴﺎوی ،ﺑﺮد ،ﺑﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﺧﺖ
ﺳﭙﯿﺪرود :ﻣﺴﺎوی ،ﺑﺮد ،ﺑﺎﺧﺖ ،ﺑﺮد ،ﺑﺎﺧﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ:

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺳﭙﯿﺪرود :دﻫﻢ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺳﭙﯿﺪرود :ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺰن:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر  ۱۹ﮔﻞ
ﺳﭙﯿﺪرود :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰﻫﺘﯽ  ۶ﮔﻞ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ  ۲،۶۸دوم
ﺳﭙﯿﺪرود :ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ۳،۰۴

ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺴﺎز:
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ :ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ  ۹ﭘﺎس ﮔﻞ
ﺳﭙﯿﺪرود :ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺑﺎ  ۳ﭘﺎس ﮔﻞ
ﺗﯿﻢ داوری :ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ – ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺮوﺟﯽ – ﻣﻬﺪی ﺷﻔﯿﻌﯽ – ﻋﻠﯽ
اﺣﻤﺪی – ﻧﺎﻇﺮ :ﻓﺮﯾﺪون اﺻﻔﻬﺎﻧﯿﺎن

