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 ŞEKER KOMASI!

  

Kütahyaspor geçen hafta aldığı farklı galibiyetin ardından çok moralli çıkması gereken
maça malesef sıkıntılı çıktı...Cemal, Azmi ve Salih'in sakatlığından daha fazla can sıkan 
ise futbolculara verilen hiç bir sözün yerine getirilmemesiydi...
Bunu bilen taraftarlarda tereddüt hakimdi...

  

Maça iki takımda kontrollü başladı..Ne Şeker ne de Kütahya gol atacak pozisyonla
bulamadı..15.Dakikadan sonra Kütahyaspor yüklenmeye başladı.Bugün Azmi'nin 
yokluğunda forvet oynayan Serkan Çevik muhteşem gol attı...Sağ çaprazdan üç kişiyi 
ekarte edip attığı enfes şut köşeden ağları buldu...

  

Daha sonra oyundan düştük..Savunmada yapılan kişisel bir hatayı Şeker'in tecrübeli 
gol ayağı Gökhan Güven affetmedi.
Orta alanda çok kötüydük..Özellikle Çağdaş'ın top kayıpları gardımızı düşürürken 
Ahmet Hoca bunun önlemini erken aldı ve Emrah'ı oyuna sürdü..Devre biterken
Emrah'ın attığı şık kafa golüyle soyunma odasına önde gittik...

  

İkinci yarı öyle oynadık ki takdire şayan...Bu sezon bütün maçlarını izlediğim 
Kütahyaspor en iyi futbolunu oynadı...Sağlı sollu ataklarla Konya Şeker kalesini
abluka altına alan Kütahyaspor'un rakibi sadece yeşil-beyazlılar değildi...

  

Maçın hakem triyosuda Şekerspor takımında oynamaya başlayınca 3.golümüz bir 
türlü gelmedi..Daha doğrusu geldi de skorborda yazılamadı...Kerem ve Fatih Tüfek'e 
yapılan net penaltıları es geçen, Tüfek'in net golünü saymayan, Emrah'ı biçen son
adamı atmayan orta hakem belli ki canımızı yakacaktı...

  

Her kapıp hücuma çıktığımız topa faul, her atağımıza da ofsayt veren hakemler 
bize golü attırmadı...Adeta müthiş savunma yaptı..
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Kütahyaspor taraftarı oynana oyundan çok memnundu...

  

Ama 85.dakikada pozisyon yokken Fatih Yılmazlar'ın kendi kalesine attığı gol güneşli 
günü birden kararttı..2-2 Olunca çok üzüldük...

  

Hemen sonrasında bu kez de Gürkan'a 3 kişi tarafından altı pasta yapılan faulu
vermeyen hakem Şeker'in 3.golünün asistini yapmış oldu...

  

Kazanacağımız, rahat alacağımız maçta malesef puan bile alamadık...

  

Büyük özveri gösteren tüm futbolculara teşekkür ediyorum...Hepsinin emeğine 
ve alın terine sağlık...

  

Gürkan çok başarılıydı...Gollerde hatasızdı...

  

Fatih Doğanay sağ kanattan sayısız bindirme yaptı ve geldiği günden beri en
iyi futbolunu oynadı...Büyük keyif verdi...Çok kez alkışladım kendisini...

  

Fatih Yılmazlar solbeki yadırgıyor dedik, suçlu olduk..Benim laf ettiğim Fatih'in 
kalitesi değil...Fatih bu takımın en yetenekli futbolcularından biri...Ama malesef 
solda oynayamıyor..Bugün kendi kalesine attığı şanssız gol olmasa bugün
3 puanı konuşuyor olabilirdik...

  

Savunmada Burak ilk golde hata yapsa da etkisinde kalmadı ve mücadelesini sürdürdü...

  

Bora; hakkında çok şey söylemeye gerek yok...
Kısa süre içinde Süper Ligde izleyeceğimizden adım gibi eminim...

 2 / 4



ŞEKER ''KOMASI''...(07.10.2007) 

Yazar Administrator
Cuma, 30 Kasım 2007 21:08 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:33

  

Çağdaş çok etkisizdi.Beni şaşırttı ama yerine giren Emrah'ta bir o kadar iyiydi...
Golü dışında da orta alana dinamizm kattı.

  

Sağda Kerem ilk yarı kötüydü ama 2.devreye harika başladı..Bence yerine 
Devran'ı almak hatalı bir karardı...Kerem Şeker'in sol kanadını iyiden iyiye çözmüştü....

  

Sedat orta sahada çok etkiliydi..Topları iyi kullandı...2.Golde Emrah'a süper asist yaptı..

  

Solda Soner Neliker'de en iyi futbolunu oynadı bugün...

  

İleri uçta Serkan Çevik çok güçlü ve diriydi..Attığı klas golün dışında da takımın 
en iyilerindendi..Bence  onu çıkarmakta büyük bir hataydı...

  

Tüfek sayısız fırsatı harcadı...Çok bencil davrandığı anlar oldu...
Serkan'ın yerine Tüfek çıksa daha doğru olurdu...

  

Devran Atmaca sağ kanatta uğraştı ama kaydadeğer bir hareket yapamadı...

  

Yücel sakatlıktan yeni çıktı...Pozisyona giremedi..Ama bir kez çalımlarını 
attı frikik kazandırdı...Birinde de Tüfek'e net pas attı Tüfek geç kaldı, fırsatı kullanamadı...

  

Bugün bu kadar iyi oynayıp kaybetmek Kütahyaspor'a 3 puanın dışında da
çok şey kaybettirdi.Herşeyden önce moral...

  

Yönetim umarım bu futbolcuların hakkını verir...Bu kadar kaliteli ve her geçen
gün daha iyi olan takıma bu şekilde engel olmamak gerekir.Herkes destek çıkmalı..
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Bu kadar iyi bir takım bu şekilde sahipsiz bırakılırsa sonumuz hüsran olacak...
(07-10-2007) 
*******
 NOT: Eski sitede 244 kez okundu.. 
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