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 Profesyonel ligden amatör lige düşünce, biz de mecburen
bu ligi takip etmeye başladık..
Sezon başladıktan 6-7 hafta geçinceye kadar iyi giden
Kütahya Süper amatör takımlarının maçları, daha sonraki
zamanlarda bizce fiyasko ile devam ediyor..

  

Şunu da itiraf edelim ki, biz, bu ligin yabancısıyız.
Daha önceki yıllarda böylesine takip etmedik..
Bununla şunu demek istiyoruz:
Bu süper ligimiz, her sezon böyle verimsiz mi geçiyor?
Yoksa sadece bu sezonda mı böyle?..
**
Haftalar ilerledikçe Kütahya Süper amatör Liginin verimsiz
bir lig olduğunu herkes farketmiştir..

  

"Bu hafta biz maça gelmiyeceğiz.."
"Bu hafta biz takım çıkaramıyoruz, gidemiyeceğiz.."
"İç saha maçımızı oynarız ama öbür deplasmana gitmeyiz.."
"Bu haftaki deplasmana gitmeyeceğiz ama haftaya
kendi sahamda oynarım.."
"Biz maçlara çıkmayacağız artık.." 
Daha ligin bitmesine 10 hafta kala yukardaki cümleleri duyduk..
Her hafta artık kim sahaya çıkmayacak..Kim oynamayacak..
Kim hazır 3 puan alacak..Bunları öğrenmenin peşine düştük..

  

Adı üstünde SÜPER AMATÖR...
Burada böyle yapılıyorsa, 1.amatör...2.amatörde kimbilir
nelerle karşılaşılıyordur..

  

Bazıları da çıkıyor "Süper amatörden 5 değil, 2 takım düşsün"
diyor...

  

Bu kadar kalitesiz bir ligde 5 takım düşürülüp ayıklanması
bize göre daha iyi..
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2 takım düşürdüğünde diğer imkanı tükenen takımlar süper
amatöre devam ederek ne kazanacaksın?
Deplasmana gelmiye takatı olmayan takım ligde kalsa ne yazar?..

  

Bu konuların ASKF tarafından iyi incelenmesi, irdelenmesi gerekir..
Bu kalitesizliği önlemenin yolları vardır elbette..

  

Lig başlamadan play-off maçları mı yaptırılır, maddi destek mi
olunur, lig başında işi garantiye almak için bir imza mı alınır..

  

Elbet bunların bir yolu oturup konuşarak bulunur..
Eğer tüm ilde futbol gözden düşürülmek istenmiyorsa
Güçsüze yardım edilebilir..
Bunun çarelerini düşünmek elbet bize değil, ASKF'ye ve kulüp 
yönetimlerine düşer..
Önümüzdeki sezon başlamadan bunun planlaması yapılmazsa,
gelecek sezonların da bu sezon gibi zevksiz ve kalitesizliğine
hazır olmalıyız..
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