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 İKİNCİ KEZ BURSA YOLLARINDAYIZ

  

Geçen hafta çok önemli bir galibiyet alarak Bursa'dan şen dönen bin taraftarımız yarın
bir zafer daha yaşamak için bir kez daha Bursa yollarına düşüyor.Rakip bu kez
Mustafa Kemal Paşaspor...

  

Dört hafta önce göreve gelen yeni yönetim ve yeni hocamızla birlikte taraftarıyla da 
bütünleşen takımımız üst üste aldığı iyi sonuçlarla bir anda dipte ki yalnızlıktan sıyrıldı.

  

Büyük moral depolayan ve kendine de güveni gelen futbolcularımız son üç haftaya 
girilirken yakaladıkları avantajın da farkındalar.Bu avantajı kaybetmemek için de 
ne yapacaklarını iyi biliyorlar.

  

Son üç maçtan alacağımız 7 puan gruptaki diğer hiç bir maçın skoruna bakmaksızın 
bizi ligde bırakacak.Yani diğer takımların döndüreceği oyunlar bizi hiç ilgilendirmeyecek.

  

Son iki maçımızı kazandık ve üçüncüsünü almak istiyoruz.Ancak son olarak 00-01 
sezonunda üç maç alabilmeyi başarmıştık.Yani o tarihten bu yana üç maçtan 
dokuz puan çıkarmayı başaramadık.Altı sezondur ne kadar kötü durumda
olduğumuzun da ufak bir belgesi bu...

  

Ama bu tablo yine yapamayacağımız anlamı taşımıyor elbette.Bir gün bu zincir
kırılacak ve neden yarın olmasın?

  

Mustafa Kemal Paşa'da ise hafta içinde farklı gelişmeler yaşandı.Grubun önemli 
hocalrından olan Sedat Özbağ Çankırı Belediyespor'un başına geçti ve Bursa 
temsilcisi kalan maçlara antrenör gözetiminde çıkacak.Bu da demek oluyor ki 
Bursa temsilcisi bu sezonu artık kapatmış.Her ne kadar tam olarak tehlikeyi 
atlatamamış olsalar da kendileri kurtulduklarını varsaymışlar.
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Rakibin durumu değil de bizim durumumuz önemli.Yarın yine iki eksiğimiz olacak.
Son haftalarda alıştık.Turgay ve M.Fatih takıma katılırken Murat Şaylığ ve
Oktay sarı kart cezalısı oldukları için tribünde olacaklar.

  

Yedi puan gerekli demiştik ya...İşte bir beraberlik hakkımız var.Onu da yarın 
kullanırsak çok da üzülmeyiz.Yani bir puan bizi sevindirir 2.Bursa kuşatmasında...
Ancak üç puanı da alırsak kalan iki maçta şampiyon Afyon ve Amatör Side'den
4 puanı rahatça alırız...

  

Yani bu demek oluyor ki yarın 28 haftalık stresten de bir anda kurtulup gelecek 
sezon planlarını yapmaya başlayabiliriz.Mağlubiyet aklımın ucundan bile geçmiyor.
En az bir puanımızı alıp yine mutlu döneriz diye hesaplıyorum.

  

Muhtemelen kalede Önder, savunmada F.Yılmazlar, Göktürk, Ufuk ve M.Fatih oynayacak...
Orta alanda Ayhan, Çağdaş, Melih ve Mehmet Besler önlerinde Turgay ve ileri uçta golcü(!)
Ramazan...

  

Özellikle de son dört maçta olduğu gibi yine ilk yarıda golü bulup öne geçersek 
çok daha rahat bir maç olacağını düşünüyorum.

  

Umarım mutlu bir şekilde galibiyeti veya bizim lehimize gelişen 
durumları yorumlarız...(14-04-2007) 
**********
 NOT:Eski sitede 264 kez okundu.. 

  

 2 / 2


