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روش تعییــن تیمهــای
صعود و ســقوط کننده در
شرایط امتیاز مساوی

پیــرو مصوبــه هیأت رئیســه فدراســیون
فوتبــال بــه شــماره  ۱۴۰۰۲۶۱۰۵موضــوع
چگونگــی تعییــن تیمهای ســقوط و صعود
کننــده در پایــان رقابتهــای لیگهــای
تحــت پوشــش ســازمان لیــگ و بــا توجــه به
ســؤاالت مکرر پیش آمده از ســوی باشگاهها،
هیأتهای فوتبال اســتانی و سایر ذینفعان و
به جهت شــفافیت هر چه بهتر و بهرهبرداری
از مــوارد مصوبه فوق ،موضوع مطرح شــده
به قرار ذیل تشریح میشــود :نحوه رتبهبندی
تیمها در جــدول ردهبنــدی و تعیین تیمهای
ســقوط کننده ،صعود کننده ،اعطای سهمیه
و غیــره پس از پایــان یافتن تمامی مســابقات
مربوط به لیگ مورد نظر به ترتیب ذیل است:
 -۱بیشترین امتیاز بهدست آمده در همه
مسابقات گروهی
در صورت تســاوی امتیاز  ۲یا چند تیم در
همه مســابقات گروهــی در جــدول ردهبندی
مسابقات ،نتیجه حاصله از دیدارهای رودررو
بین تیمهــای همامتیــاز به ترتیب و به شــرح
ذیل تعییــن کننــده خواهد بــود .لــذا در ابتدا
نتایج رودرروی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز
مساوی ،در یک جدول جدید از جدول نهایی
مذکور اســتخراج گردیــده و تیمها براســاس
نتایج حاصله از بازیهای رودررو با یکدیگر در
جدول جدید به شرح و ترتیب ذیل رتبهبندی
میشوند:
 -۲نتایج حاصل از بازی رودررو
 - ۲-۱بیشــترین امتیــاز بــه دســت آمده
در مســابقات بیــن دو یــا چنــد تیــم همامتیاز
(براساس جدول جدید استخراجی)
 - ۲-۲تفاضــل گل بیشــتر در بیــن دو یــا
چند تیم همامتیاز (براســاس جــدول جدید
استخراجی)
 - ۳-۲بیشــترین گل زده به دســت آمده
در مســابقات بیــن دو یــا چنــد تیــم همامتیاز
(براساس جدول جدید استخراجی)
(تبصــره :در کلیــه حالتهــای رقابــت
رودررو بــرای دو تیم ،احتســاب نتایــج رودررو
براســاس مندرجــات آورده شــده در مــاده ۱۰
آییننامه اجرایی مسابقات میباشد).
در ادامــه ،در صورت تســاوی شــرایط در
مــوارد ذکر شــده باال بــه ترتیــب ،مــوارد ذیل
تعیین کننده رتبهبندی تیمها خواهد بود:
-۲تفاضــل تعــداد گل بیشــتر در همــه
مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)
 -۳بیشــترین تعــداد گل زده بــه دســت
آمــده در همــه مســابقات گروهــی (جــدول
اصلی و اولیه)
 -۴در صــورت تســاوی در تمامــی موارد
فــوق ،انجــام مســابقه در زمیــن بیطــرف با
رعایت مقررات حذفی میباشد.
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خیالمان راحت شد

ساغالم :بازی با ذوبآهن فینال است

ارطغــرل ســاغالم ســرمربی تراکتــور
دربــاره شــرایط تیمــش میگویــد« :از
لحــاظ جســمی و فیزیکــی تراکتــور در
شــرایط بســیار خوبــی اســت و در بــازی
بــا هــوادار شــاهد ایــن موضــوع بودیــد.
هرچنــد کســب هفــت امتیــاز در ســه
بــازی اخیــر جایــگاه مــا را در جــدول
زیــاد تغییــر نــداد امــا فاصلــه امتیــازات
بــا تیمهــای پاییــن جدولــی را بیشــتر
کردیــم .خیــال و کارمــان از ایــن لحــاظ
راحتتر شد».
آنهــا بــرای بــازی بــا ذوبآهــن آمــاده
شــدهاند« :میدانیــم مقابــل تیــم بســیار
خــوب ذوبآهــن بــازی ســختی خواهیــم
داشــت امــا بــه بازیکنانمــان گفتیــم ایــن
بــازی بــرای مــا تقریبــاً فینــال ایــن فصــل
اســت .بــرای همیــن ماننــد بازیهــای فینــال
یــا تعییــن کننــده قهرمانــی ،بــا ذوبآهــن
بــازی خواهیــم کــرد .امیــدوارم ایــن بــازی را
هــم ماننــد ســه بــازی قبلــی کــه خــوب تمــام
کردیــم ،بــا پیــروزی تمــام کنیــم .فشــار کاری
کــه در طــول ایــن فصــل روی تیــم ،هــواداران
و بویــژه طرفــداران بــود از بیــن میبریــم و
باقــی مانــده فصــل را بــا خیــال راحــت تــری
ادامــه خواهیــم داد».
ســاغالم شــایعه ارائــه لیســت بــرای
فصــل آینــده را تکذیــب میکنــد« :هنــوز
لیســتی بــه باشــگاه نــدادهام .مــا اهــداف
کوتاهمــدت داشــتیم و هدفمــان ایــن
بــود تیــم را از ایــن وضعیــت از لحــاظ
امتیــازی بیــرون بیاوریــم .بایــد امتیازاتــی

میگرفتیــم کــه لیــگ را بــه خیــر بگذرانیــم
و انشــاءاهلل بــرای ســال بعــد تیــم بهتــری
بســته شــود .بعــد از بــازی بــا ذوبآهــن
کــه امیــدوارم بــا پیــروزی مــا تمــام شــود،
برنامههــا را بــا باشــگاه بررســی میکنیــم
امــا فعــ ًا چنیــن مــوردی نیســت .تمرکــز،
هــدف و انگیــزه مــا بــازی بــا هــوادار کــه
آن را گذراندیــم و البتــه دیــدار پیــش رو بــا
ذوبآهــن اســت.
او دربــاره دلیــل بــازی نکــردن اکبــر
ایمانــی بــا وجــود رفــع مصدومیتــش
اینطــور میگویــد« :ایمانــی حــدود ۴۵
روز و واســعی حــدود  ۲۵روز از تمرینــات
دور بودنــد .مصدومیــت را پشــت ســر
گذاشــتهاند و بــا تیــم شــروع بــه تمریــن
کردهانــد امــا بعــد از ایــن مــدت دوری از
تمریــن بازیکــن بــرای بــازی کــردن نیــاز بــه
زمــان دارد .خــدا را شــکر کارهایشــان خــوب
پیــش م ـیرود و اگــر ایــن هفتــه هــم نشــد از
هفتــه آینــده ســعی داریــم از آنهــا اســتفاده
کنیــم».

حمیدرضــا گرشاســبی مدیرعامــل
باشــگاه فــوالد خوزســتان دربــاره صعــود
تیمــش در ردهبنــدی جهانــی میگویــد:
«همانگونــه کــه شــاهد هســتیم
تیــم فــوالد بــا وجــود چالشهــای
بهوجــود آمــده در ابتــدای رقابتهــای
لیــگ ،اکنــون خــود را بــه شــکوفایی
نزدیــک کــرده و بــه زعــم کارشناســان
فوتبالــی کشــور جایــگاه قابــل قبولــی
در رقابتهــای لیــگ برتــر دارد و در
رقابتهــای لیــگ قهرمانــان آســیا کــه
ن برتریــن تیــم
منجــر بــه صعــود بهعنــوا 
گــروه شــد ،عــاوه بــر افتخارآفرینــی،
ســهمیه فوتبــال کشــورمان را حفــظ
کــرد .مــن همــواره بــه ایــن اصــل اعتقــاد
دارم کــه «پایــان هــر ســختی ،آســانی
اســت» و ایــن موضــوع را در تیــم
خودمــان شــاهد هســتم .شــرایط تیــم
بــا توجــه بــه بســته بــودن پنجــره در آغــاز
رقابتهــا ســخت بــود امــا بــا پشــتکار
عوامــل تیــم ،لطــف خــدا و حمایتهــای
مدیرعامــل محتــرم شــرکت فــوالد
خوزســتان و اعضــای هیــأت مدیــره،
محدودیتهــا در حــال رفــع کامــل

اســت و تیــم فــوالد بــا ســرمربیگری آقــای
جــواد نکونــام بــه یــک تیــم منظــم و
بــا شــخصیت حرفــهای تبدیــل شــده
است».
او بــا اشــاره بــه هزینــه تیمــش
نســبت بــه تیمهــای آســیایی اینطــور
میگویــد« :اینکــه تیــم فــوالد بهعنــوان
دومیــن تیــم کمهزینــه غــرب آســیا
توانســته بــه مرحلــه یکهشــتم صعــود
کنــد و در ردهبنــدی جهانــی نیــز برتریــن
تیــم ایــران و دهــم آســیا باشــد ،نشــان از
تــاش و یکدلــی اعضــای تیــم و رعایــت
اصــول حرفهایگــری در تمامــی ارکان
تیــم اســت».

گرشاسبی :صعود فوالد حاصل تالش همه عوامل تیم است

بعــد از برکنــاری ســاکت الهامــی
گزارشــی نوشــتیم کــه البتــه بــه خیلــی
مــوارد بــه رســم امانــت اشــاره نکردیــم تــا بــه
وقتــش .آن روز از قــول ســاکت نوشــتیم کــه
اگــر باشــگاه شفافســازی نکنــد خــودش
حرفهایــش را میزنــد کــه زد.
ســرمربی مســتعفی نســاجی تمــام
آنچــه کــه مــا در لفافــه اشــاره کــرده بودیــم
را بــر زبــان آورد .او روی صحبتــش بــا
مدیرعامــل باشــگاه اســت و البتــه رفاقتــی
کــه مالــک باشــگاه بــا امیــر قلعهنویــی و
مهــدی رحمتــی دارد« :بــه رختکــن رفتــم.
بــه ایــزد ســیفاهللپور گفتــم وقتــی باشــگاه
آلومینیــوم بهمــدت دو هفتــه ایــن مقــدار
بیانیــه و صحبتهــای نامناســب را مطــرح
کردنــد ،شــما بهعنــوان مدیرعامــل باشــگاه
از مربیتــان حمایــت نکردیــد؟ عیــب
نــدارد بیانیــه ندادیــد چــون امیــر قلعهنویــی
گفتــه بــود بیانیــه ندهیــد .چــرا  90دقیقــه
بــازی اراک فحشهــای رکیــک خانوادگــی

شــنیدیم ،مگــر مربــی شــما نبودیــم؟ چــرا
بابــت ایــن موضــوع مطالبهگــری نکردیــد؟
ایــزد ســیفاهللپور در حیــن ایــن صحبتهــا،
صدایــم را ضبــط میکردنــد .بــه او گفتــم زن
و بچــه شــما کــه در کانــادا زندگــی میکننــد
زن و بچــه هســتند ،زن و بچــه مــا کــه در ایــران
زندگــی میکننــد و فحــش میشــنوند زن و
بچــه نیســت؟ هــر چــه بــه مــا گفتنــد بــه شــما
هــم گفتنــد».
او میپذیــرد کــه دربــاره مالــک باشــگاه
تنــدروی کــرده اســت « :مــن در مــورد آقــای
حدادیــان کمــی تنــدروی کــردم .صادقانــه
بایــد بگویــم در مــورد او اشــتباه کــردم و
نبایــد دربــاره نقــش او در فوتبــال صحبتــی
میکــردم .حدادیــان جــز خوبــی و بــرادری
چیــزی نداشــته اســت .همــه مســائل
رختکــن همیــن درگیریهــای لفظــی بــا
مدیــر نســاجی بــود .گفتــم االن کــه تیــم شــما
قهرمــان شــده حکــم ،حکــم شماســت .مــن
از حــق بچههایــم (بازیکنانــم) نمیگــذرم.

بــه ســیفاهللپور گفتــم مــرد نیســتی .چــون
رو در رو گفتــم .او همــه ایــن صداهــا را ضبــط
کــرد و بــه آقــای حدادیــان داد .مالــک باشــگاه
از جیبــش خــرج میکنــد .بــا شــنیدن ایــن
حرفهــا ناراحــت میشــود و حــق دارد.
خــدا بــه خاطــر مــردم مازنــدران عــزت
داد .در مــورد حدادیــان اشــتباه کــردم .ایــن
صحبتهــا را نمیگویــم کــه برگــردم.
دیگــر بــا او همــکاری نمیکنــم امــا اشــتباهم
را میپذیــرم .دوســت دارم رفاقتمــان
بمانــد .ماننــد کســانی کــه بــا حدادیــان
رفیــق هســتند امــا بــا او کار نمیکننــد.
فشــاری کــه روی مــن بعــد از باخــت مقابــل
مــس آوردنــد واقعــاً زیــاد بــود .ایــن رســم
مردانگــی نبــود کــه صدایــم را ضبــط کننــد و
بــه مالــک بدهنــد .بــه هــر حــال مالــک هــم
تحــت فشــار اســت .اگــر میخواهنــد ایــن
قضیــه را بگوینــد بــا واقعیــات و جزییــات
بگوینــد .خــدا آنقــدر بــزرگ اســت کــه مــرا از
دســتیاری ماشینســازی بــه ســرمربیگری

تراکتــور رســاند و قهرمانــش کــردم .بعــد
محرومیــت ،تیــم نســاجی را تحویــل
گرفتــم کــه خیلیهــا جــرأت قبــول کــردن
پیشــنهاد آن را نداشــتند و  9امتیــاز گرفتــم.
حــاال هــم کــه قهرمــان جــام حذفــی شــدیم.
خــدا خیلــی بــزرگ اســت .بــه دیــده منــت
حکــم قطــع همــکاریام را میپذیــرم.
ای کاش بــه جــای  3روز  10روز خوشــحال
میشدند».
الهامــی شــایعه درگیــری بــا مدافعــش
را تکذیــب میکنــد« :شــایعات مربــوط بــه
صابــر حردانــی ،بچگانــه اســت .مــن کــه
میدانــم چــه کســی پشــت ماجــرا اســت.
حتــی بیانیــه نســاجی جــوری اســت کــه
مــردم را بــه ســمت خاصــی ســوق بدهنــد.
آقــای حدادیــان در ذاتشــان چنیــن چیــزی
نیســت و چنیــن آدمــی نیســتند .از طریــق
یــک کانــال خــاص حــرف دروغ را پخــش
کردنــد .مــن روی ســفره پــدر و مــادرم بــزرگ
شــدم امــا در مــورد ســیفاهللپور هیــچ چیــز

نمیگویــم .آقــای ســیفاهللپور! فرهــاد
کوچــکزاده و علــی امینــی ،خانــم اقــدم،
وحیــد فاضلــی و مجیــد جاللــی بــد بودنــد و
فقــط تــو خــوب هســتی؟ بایــد حرمــت نــان
و نمــک را نگــه دارید.گفتــه بــودم جنــازهام
بیفتــد نمیگــذارم نســاجی بیفتــد .دور رفــت
مقابــل اســتقالل گفتــم نســاجی را بــه آســیا
میبــرم .همــه بــه مــن خندیدنــد! بعضیهــا
کــه داخــل تیــم نیســتند فکــر نمیکردنــد
اســتقالل را شکســت بدهیــم».
امــا ایــزد ســیفاهللپور تصمیــم دارد در
شــرایط فعلــی هیــچ حرفــی دربــاره ادعاهــای
ســاکت الهامــی نزنــد« :مــن در ایــن مــورد
فعــ ًا صحبتــی نمیکنــم ولــی بــه وقتــش
خیلــی مســائل بــرای مــردم روشــن میشــود.
در صحبتهایــی کــه انجــام شــده اســم
نفراتــی آورده شــده کــه بهتــر اســت آنهــا
صحبــت کننــد و حقایــق را بازگــو کننــد تــا
مشــخص شــود چــه کســی صادقانــه حــرف
میزنــد».

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال

لیگ برتر همچنان داغ است

لیگ یک

سرمربی تیم فوتبال سایپا مشخص شد

کمیته فنی باشــگاه ســایپا با تشــکیل
جلســه و تحلیــل وضعیــت موجــود
تیــم ،بررســی اســتعفای امیــد روانخــواه
و همچنیــن تعییــن شــاخصهای الزم
بــرای انتخــاب ســرمربی خــود همچــون
توانایی فنی ،ســابقه ،شناخت از وضعیت
موجــود و آســیب شناســی تیــم و ارائــه
طــرح و برنامه بــرای ادامــه مســابقهها ،از
بیــن گزینههای ســرمربیگری ،مســئولیت
هدایت نارنجیپوشــان را تــا انتهای فصل
بــه «حمیــد درخشــان» از مربیــان مطرح
فوتبال کشــور ســپرد .باشگاه ســایپا ضمن
پذیــرش اســتعفای امیــد روانخــواه ،از
زحمات و تالشهای وی تقدیــر و برای این
سرمربی جوان و بااخالق ،آرزوی موفقیت
کــرد .تیم فوتبــال ســایپا در هفته بیســت و
نهم لیگ آزادگان با قبول شکســت مقابل

ملــوان بنــدر انزلــی بــا  ۳۴امتیــاز در رتبــه
چهاردهم جدول قرار گرفت تا این باشگاه
ریشــهدار و بازیکنســاز ،وضعیت مناسبی
را در جــدول مســابقات نداشــته باشــد.
حمید درخشــان سابقه ســرمربیگری تیم
ملی نوجوانان ایران ،پرســپولیس تهران،
پیکان ،نفت و راهآهن تهــران را در کارنامه
خود دارد .البته شــنیده میشــد که باشگاه
ســایپا مذاکراتی با علی کریمی انجام داده
بود تا او هدایت نارنجیپوشــان را برعهده
بگیرد ،اما پیشکســوت اســبق پرسپولیس
به این پیشنهاد پاســخ منفی داد .مسئوالن
باشگاه سایپا تمایل داشتند تا علی کریمی
را بهعنــوان ســرمربی انتخاب کننــد ،اما او
همانند ابتدای فصل پیشــنهاد این باشگاه
را رد کرد تا روانخواه همچنان سرمربی این
تیم لیگ یکی باشد.

ابراهیم میرمحمدی ،کاپیتان ســابق
تیــم فوتبال ســایپا که یکی از پیشکســوتان
خوشــنام در تاریــخ ایــن باشــگاه تهرانــی
محســوب میشــود ،حضــور حمیــد
درخشــان را در تیــم ســایپا بســیار امیــدوار
کننــده میدانــد .میرمحمــدی میگویــد:
«جایــگاه ســایپا در فوتبــال ایــران لیــگ
یک نیســت و مــن امیــدوارم این باشــگاه

قدیمی و باریشــه تهرانی دوباره به ســطح
اول فوتبال ایــران بازگردد .ســایپا روزگاری
در لیــگ قهرمانان آســیا بــرای این کشــور
افتخار کســب میکــرد و امیــدوارم هرچه
زودتر به سطح اول فوتبال ایران بازگردد».
میرمحمــدی دربــاره انتخــاب حمیــد
درخشــان بهعنوان ســرمربی این باشــگاه
گفــت« :درخشــان تجربیــات بســیاری
در فوتبــال دارد و یــک مربــی ســرد و گــرم
چشیده است .بسیار خوشــبینم که سایپا با
حضور درخشــان در لیگ یک باقی بماند
و فصــل بعد بــه لیگ برتــر بازگــردد .البته
بازیهای دشــواری پیش روی این باشــگاه
اســت اما اعتقاد دارم با درایــت بازیکنان و
اعضــای کادرفنی ســایپا در لیــگ میماند
و انشــاءاهلل فصــل آینــده به لیــگ برتر باز
میگردد».

میرمحمدی :سایپا با درخشان در لیگ میماند

نقل قول

عباسیان :فجر چیزی برای از دست دادن ندارد

معین عباســیان کاپیتان تیــم فوتبال
هــوادار درباره اینکــه تیمش بعــد از  9بازی
مقابــل تراکتــور شکســت خــورد اینطــور
میگویــد« :مــا رونــد خوبــی را طــی کــرده
بودیم و این بازی هم واقعــاً برایمان مهم
بود ،ولی متأسفانه شکست خوردیم .دو بار
هم از تراکتــور جلو افتادیم ،اما نتوانســتیم
نتیجــه را حفــظ کنیــم .فکــر میکنــم
مهمتریــن مســأله بعــد از این بــازی ،درس
گرفتــن از اشــتباهاتی بود که داشــتیم و این
باخت شــاید در زمانی اتفاق افتــاد که برای
ما تبدیل به یک تجربه بزرگ شد؛ اینکه قدر
گلهایی که میزنیــم را بدانیم و برای حفظ
نتیجه تمرکز بیشــتری داشته باشیم و بیشتر
هم تــاش کنیم .به هر حال ایــن بازی تمام
شــده اســت و ما به بازی بعدی بــا فجر فکر
میکنیــم ».او درباره گلی کــه زده میگوید:
«این اولین گل من بود ،ولی دوست داشتم

مصاحبه

تیمم برنده شود .امســال پنج پاس گل هم
دادهام که البته ســایتها آمار یکی از آنها را
لحاظ نکردهانــد و معتقدند که توپ در بین
راه به یک بازیکن دیگر برخورد کرده است.
دوســت دارم همیشــه بــرای تیمــم بازیکن
تأثیرگذاری باشم و امیدوارم کادر فنی هم از
عملکرد ما راضی باشد ».آنها امروز با فجر
بازی دارند« :ما به هیچ عنــوان حق نداریم
آنها را دســتکم بگیریــم و قطعاً میدانیم
که بازی سختی داریم .فجر بازیکنان خوبی
دارد .آنهــا تیمــی خطرناک هســتند ،چون
چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد و بایــد
باهوش و بابرنامه مقابلشــان بــازی کنیم.
هدف ما در این بازی گرفتن سه امتیاز است،
از طرفی بازی در ورزشــگاه دســتگردی هم
برایمان خوشیمن اســت و امیــدوارم در
این بازی به برد برسیم و باخت هفته گذشته
را جبران کنیم».

پیش بازی

اکبر منتشلو

بازیهــایهفتــهبیســتوهفتــملیــگبرتــر
فوتبــالکشــورماندرحالــیامــروزبرگــزارخواهــد
شــدکــههمچنــانتنــورایــنرقابتهــاداغاســتو
هــرهفتــهامــکانجابهجایــیدربــاالوپاییــنجــدول

هوادار – فجرسپاسی

نیــزوجــوددارد.
بــا وجــود فاصلــه خــوب صدرنشــین
بــا تیمهــای دوم و ســوم جــدول ردهبنــدی،
همچنــان امــکان جابهجــا شــدن در بــاالی

جــدول وجــود دارد و همچنیــن بــا وجــود
تــداوم قعرنشــینی شــهرخودرو مشــهد ،در
انتهــای جــدول هــم امــکان جابهجایــی وجــود
دارد.

نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران

مس رفسنجان – گل گهرسیرجان

ساعت  ،۱۹:۳۰ورزشگاه پاس قوامین تهران
داور :مهدی سیدعلی
کمکها :حسین ظهیری ،حمیدرضا افشون
هــوادار تهــران بــا هدایــت رضــا عنایتــی توانســته
رونــد رو بــه رشــد خوبــی را طــی کنــد و بــا  31امتیــاز در
رده دهــم جــدول ایســتاده اســت .شــاگردان عنایتــی
هفتــه گذشــته
در رویارویــی بــا
تراکتورســازی ســه
امتیــاز بــازی را
از دســت دادنــد
نتوانســتند
و
بــه هدفشــان
کســب
کــه
حداقــل امتیــاز در بیــرون از خانــه بــود ،برســند و حــاال
در رویارویــی بــا فجــر در ایــن هفتــه بهدنبــال جبــران
شکســت هفتــه گذشــته و کســب ســه امتیــاز در خانــه
خواهنــد بــود .در مقابــل فجرسپاســی کــه همچنــان ســایه
ســنگین ســقوط را بــر ســر خــود احســاس میکنــد و بــا
 17امتیــاز در رده پانزدهــم جــدول اســت هفتــه گذشــته
در رویارویــی بــا نفــت مسجدســلیمان ،در خانــهاش
نتوانســت بــه پیــروزی دســت پیــدا کنــد و بــه یــک امتیــاز
قناعت کرد.

ساعت  ،۱۹:۳۰ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
داور:محمدحسینترابیان
کمکها:محمدرضامدیرروستا،علیرعیت
نفت مسجدســلیمان شــرایط خوبــی در جــدول ندارد
و در لبــه پرتــگاه قــرار گرفتــه اســت .ایــن تیــم بــا 19امتیــاز و
تنهــا 2امتیــاز تــا ســقوط فاصلــه دارد .نفــت مسجدســلیمان
هفتــه گذشــته
در رویارویــی بــا
تیــم پایینتــر از
خــودش ،یعنــی
فجــر بــه تســاوی
بیــرون از خانــه
رســید و در ایــن
هفتــه بهدنبــال
کســب ســه امتیــاز و فــرار از منطقــه خطــر خواهــد بــود.
ایــن تیــم قصــد نــدارد بیشــتر از ایــن امتیــاز از دســت بدهــد
تــا شــرایطش بدتــر نشــود .در مقابــل حریــف ایــن هفتــه
نفتیهــا ،شــرایط خوبــی در جــدول دارد ،امــا ایــن تیــم در
روزهــای اخیــر گرفتــار حواشــی شــده و ســرمربی موفــق
خــود را از دســت داده اســت .نســاجی هفتــه گذشــته هــم
در رویارویــی بــا مــس رفســنجان ،در خانــهاش باخــت و
احتمــاالً انگیــزه زیــادی بــرای ایــن بــازی بیــرون از خانــه هــم
نخواهــد داشــت.

ساعت  ،۱۹:۳۰ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
داور:حمیدحاجملک
کمکها:عباسپورحیدری،سیدامیرقاسمی
همســایههای جدول ردهبندی و تیمهای خوب لیگ برتر
در این هفته به مصاف هم خواهند رفت .مس رفسنجان
با  41امتیاز و با بازیهای خوبش در رده پنجم جدول است
و هفتــه گذشــته
در رویارویــی بــا
نساجی مازندران
و بیــرون از خانه،
بــه پیروزی رســید
و ســه امتیــاز را
کســب کــرد .این
تیــم در ایــن بازی
خانگی قطعاً بهدنبال کسب ســه امتیاز است .در مقابل
مــس رفســنجان ،گلگهر ســیرجان بــا  39امتیــاز در رده
ششم جدول است.
ایــن تیم هــم در هفته گذشــته در رویارویی بــا آلومینیوم
اراک بــه ســه امتیــاز بــازی دســت یافــت و حاال بــه فکر
رســیدن به ردههــای باالتر اســت .ایــن بازی بــا توجه به
بازیهــای هــر دو تیــم و البتــه جایــگاه آنهــا در جــدول،
بــازی حساســی اســت و نبایــد تماشــای ایــن بــازی را
از دست داد.

شهرخودرو – پیکان

آلومینیوم اراک – صنعت نفت آبادان

ذوبآهن – تراکتور

عنایتی در اندیشه جبران

آخرین روزهای امیدواری

ساعت  ،۲۰ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
داور:احمدمحمدی
کمکها:مهدیشفیعی،بهزادپناهی
شــهرخودرو بــا  15امتیــاز در قعــر جــدول نشســته
و امیــد زیــادی بــرای جــدا شــدن از قعــر جــدول هــم
نــدارد .هــر چنــد ایــن تیــم در رویارویــی بــا صدرنشــین در
هفتــه گذشــته،
بــازی خوبــی
را بــه نمایــش
گذاشــت ،امــا
ســه امتیــاز ایــن
بــازی را از دســت
داد و فاصلــه
بیشــتری از دیگــر
تیمهــای پاییــن جــدول گرفــت .امــا ایــن هفتــه رقیــب
شــهرخودرو ،چنــدان انگیــزهای بــرای بــازی نــدارد و شــاید
شــهرخودرو بتوانــد بــه ســه امتیــاز بــازی دســت پیــدا کنــد.
پیــکان بــا  33امتیــاز در رده هفتــم جــدول ایســتاده و هفتــه
گذشــته را هــم بــا باخــت مقابــل ســپاهان ســپری کــرد.
ایــن تیــم نــه اســترس ســقوط دارد و نــه امیــدی بــه
رســیدن بــه جمــع مدعیــان و ایــن فرصــت خوبــی بــرای
مشــهدیها خواهــد بــود تــا بــا پیکانســواری بــه رده باالتــر
صعــود کننــد.

فرار از آتش!

چشم به جایگاه میهمان

ساعت  ،۱۹:۳۰ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
داور:ایمانکهیش
کمکها:سیدیعقوبحجتی،محمدهاشمینسب
آلومینیــوم اراک در حالــی در ایــن هفتــه از رقابتهــا
بــه مصــاف صنعــت نفــت آبــادان خواهــد رفــت کــه
ایــن تیــم بــا  31امتیــاز در رده یازدهــم جــدول قــرار گرفتــه
و فاصلــه یــک
امتیــازی بــا رقیب
ایــن هفتــه خــود
دارد و امیــدوار
اســت بــا بــرد
مقابــل صنعــت
نفــت آبــادان
جایــگاه ایــن تیــم
را در جــدول تصاحــب کنــد .اراکیهــا هفتــه گذشــته بــا
دو گل مغلــوب گلگهــر ســیرجان شــدند و در ایــن بــازی
خانگــی بهدنبــال کســب هــر  3امتیــاز بــازی خواهنــد بــود.
در مقابــل آبادانیهــا بــا  32امتیــاز در رده هشــتم جــدول
هســتند و هفتههــای اخیــر را بــا ناکامــی ســپری کردهانــد،
آنهــا در هفتــه گذشــته مقابــل فــوالد خوزســتان بــا یــک
گل شکســت خوردنــد و بخوبــی میداننــد بــا شکســت
مقابــل حریــف ایــن هفتــه ،اوضــاع آنهــا در جــدول بــه هــم
خواهــد ریخــت.

دربی هیجان و کـری

تراکتور ،ذوب میشود

ساعت  ،۲۰ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
داور:امیرسامانسلطانی
کمکها:محمدعطایی،مرتضییوسفشهریاری
ذوبآهــن اصفهــان بــا  32امتیــاز در دره نهــم
جــدول ایســتاد و چنــدان فشــاری روی ایــن تیــم وجــود
نــدارد.
اصفهانیهــا
هفتــه گذشــته
رویارویــی
در
بــا پرســپولیس
بــه یــک امتیــاز
بــاارزش دســت
یافتنــد و حــاال
امیــدوار هســتند
بــاز هــم در ایــن هفتــه بــه امتیــاز برســند .در مقابــل
تراکتورســازی بــا  24امتیــاز در رده ســیزدهم جــدول
ایســتاده و البتــه طــی هفتههــای اخیــر رونــد رو بــه رشــدی
را ســپری کــرده اســت.
تراکتورســازی هفتــه گذشــته در مصــاف بــا
هــوادار توانســت بــا بــه ثمــر رســاندن  3گل ،ســه
امتیــاز بــازی را بگیــرد و حــاال هــم بهدنبــال ذوب
کــردن ذوبآهــن و رســیدن بــه ســه امتیــاز ایــن هفتــه
هستند.
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