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Herkese saygılar..

  

Uzun zamandır yazı yazmıyorum. Özledim yazmayı..

  

Bari devre arasını boş geçirmeyelim dedim..

  

Devre arası dedi-kodusu küfeyle ayyuka çıkar..

  

Anlayacağınız yazacak malzeme çoğalır..

  

Ben de ucundan bucağından tutup haberleştirmeye çalışacağım.

  

KÜTAHYASPOR

  

Son Serdivanspor maçını izledim..
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Baskılı bir oyun oynadık o kadar..

  

Serdivan, eksiklerinin açığını kapatmak istemenin verdiği hırsla, lider karşısında var
gücüyle savunma yaptı...Direndi..Oyun bozdu..Alabileceği en iyi puanı da aldı..

  

Bunu sağlayan da Kütahyaspor futbolcuları oldu bence...

  

İsim vermeyeceğim , bazı futbolcu kardeşlerimiz ''Ben bu takımda,bu mevkide tek
tabancayım'' havasında oynuyor..Bu açıkca görüldü.

  

O kardeşlerimiz kendileriyle bir hesaplaşma içine girmeli..

  

''Ben bu maçta takımıma ne verebildim?'' diye kendine sormalı..

  

Eğer bu soruyu sormuyorsa , ikinci yarının bu kafayla gitmeyeceğinibilmeli..

Kimsenin yeri garanti değildir..Şak diye mevkisinde yeni transferi görüverir..

Bu tip futbolcularımız aklını başına alıp devre arası çalışmalarını iyi değerlendirirlerse,
 hem takım, hem kendileri kazanır.

Taraftar da artık ''Şimdiden şampiyonuz'' havasından çıkar ve gerçekleri görürse iyi olur..

  

DÜZCESPOR

Son haftanın iki karlı takımından biri...Kütahyaspor takılınca müthiş havaya girdiler...
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Aradaki 3 puan onlar için bir hiç...

  

Şampiyon Düzcespor (!)..

  

Uzun zaman 1.Amatörde oynadıkları için, bu işleri kolay zannediyorlar..

  

Kazın ayağı öyle değil...Bir forvet, bir orta saha, bir kanat oyuncusu alacaklar ve hemen
şampiyon olacaklarmış...

  

Bu yöndeki demeçleri hiç bir şey getirmez..

Öteki takımların elleri armut taşlamıyacak herhalde...Onlar da transfer düşünüyor...

  

Tüm kafaya oynayan takımlar, bu günden itibaren mali güçlerine güveneceklerdir..

  

Yapılan transferler ''CUK'' oturmalıdır. Boşa para harcamak kolay..

Kardeş takımları Beyköy Bld.Spor'u 2-3 maç sonrası Düzce 18 Temmuz Stadı'ndan
apar topar kovan ve Kaynaşlı'ya sürgüne gönderen Düzceliler, ikinci yarının ilk maçında
Kütahyaspor ile oynayacak olan Beyköy'ü piyon gibi kullanmak istiyorlar :

  

''Beyköy, Kütahyaspor ile olan maçını Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynasın''....

Niye?...
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Beyköy'ü düşünerek mi?..

  

Hayır efendim ne alaka...

Düzceliler Kaynaşli'ya gidemezlermiş, burada stadı doldurup Kütahyaspor'a baskı
uygularlarmış...

Bu düşüncenin içinde bir kuruş bile Beyköy menfaati yok..''Rabbena...Hep bana!''

Duyduğumuz kadarıyla; Beyköy Bld.Başkanı '' Asla orada oynamam, maçlarımızı 
Akçakoca'da oynamak isterim' diyormuş..

KARASUSPOR

  

Bu ilçe takımı, son hafta kolay görünen maçı ancak son dakika golüyle kazanarak
 3.sıraya oturdu.

  

İlçede kampanya başlattılar..İlk atağı Belediye Bşk.Yardımcısı 500 TL. ile yaptı.
Bu kampanyaya ilginin olacağı söyleniyor..Paralar toplanır ve doğru harcanırsa 
amaçlarına ulaşma yolunda ileri adım atabilirler.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SPOR

Devrenin son maçında galip gelmelerine rağmen 2 kırmızı kart görmelerini yadırgadım.
Seyretmediğimiz için fazla yorum yapamayacağım..
Bu iki oyuncu seyircinin gazına mı geldiler diye aklımdan geçirmiyor değilim..
Kırmızı kartlardan Özgür ve Ali Nail 2'şer maç oynamama cezası aldılar. 
Bu cezalar öyle iki önemli maçlara rastlıyor ki; affedilir gibi değil..
Biri Düzcespor, diğeri Esk.Demir..Bu iki maçta arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.
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SONUÇ OLARAK:

Kütahyaspor, Düzcespor, Karasuspor ve Sultangazispor'un ikinci yarıda mali bakımdan
Serdivanspor, Esk.Demirspor ve Çıksalınspor takımlarına üstün basacaklarını ve kıyasıya
yarışıntemel takımları olacaklarını tahmin ediyorum..

NOT: Tüm takımların kulağına küpe olsun diye şu uyarıyı yapmak istiyorum:
2012-2013 sezonu 10.Grupta Adapazarıspor devreyi en yakın rakibinin 7 puan
 önünde kapatmıştı.Sezon bittiğinde, +7 puan gittiği gibi, liderin 7 puan gerisine
 düşerek şok geçirdiler..

Hiç bir takım ''Ne'ldum delisi'' olmasın... Kimse sanal demeçler sallamasın...
Herkes ayağını sağlam yere bassın...

  

Devre arası sizlerle birlikte olmaya çalışacağım.

  

Hoşcakalın....

  

---BayX-----
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