ﺳـﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿـﻢ واﻟﯿﺒـﺎل ﺷﻬـﺮداری
ﺗﺒﺮﯾﺰ:ﻧﮕـﺎه ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
ﺑﺎزی ﻫﺎ در ﺣﮑﻢ ﻓﯿﻨﺎل اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ
ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮد ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺮ ﺑﺎزی در
ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ روﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ ،ﻋﺎدل ﺑﻨﺎﮐﺎر روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮد
ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﺳﺎروﯾﻪ ﺳﺎری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺧﺪا را ﺷﺎﮐﺮم ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺮوز را
ﺑﺎ ﺑﺮد ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎری ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺮﯾﻒ
ﺧﻮد ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺎزﻧﺪران را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ از
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﮐﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﺷﻬﺮداری ﮔﯿﻢ اول ﺑﺎزی را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮔﯿﻢ دوم ﺗﯿﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺗﯿﻢ ﻣﺎ آورد و در ﮔﯿﻢ ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﮔﯿﻢ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﮔﯿﻢ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﻮب و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺮوز
ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻬﺰاد ﻣﺤﻤﻮدی ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎروﯾﻪ ﺳﺎری ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻪ ﺑﺮ
ﯾﮏ ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزی ﺧﻮﺑﯽ را از
ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ و از ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﯿﻢ ﺳﺎری ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ واﻗﻌﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﻮدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﺳﺎری در ﻫﺮ ﮔﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺸﻮد اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت داوری اﺟﺎزه ﻣﯽ داد.
وی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ درﮔﯿﻢ ﺳﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دادﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ
ﮔﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن
در دو زﻣﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﻮدﯾﻢ وارد زﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﻟﯿﺒﺎل ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از داوری ﺑﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﺎداوری ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ

اﺧﻼﻗﯽ در واﻟﯿﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ و ﺑﯽ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ داوران را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ داوری ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ داوری و
ﻧـﺎﻃﺮ داور اﻋﺘﺮاﺿـﻢ را ﮔﻔﺘـﻢ و اﻧﺸـﺎءاﻟﻠﻪ اﯾـﻦ ﻧـﺎداوری ﻫـﺎ در
واﻟﯿﺒﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد.
ﺗﯿﻢ واﻟﯿﺒﺎل ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺎزی ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮد
ﺗﯿﻢ ﺳﺎروﯾﻪ ﺳﺎری را از ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺖ.

