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 Yazarımız RIDVAN43, gruplar belli olunca, zaten her an incelemekte olduğu takımlar
 hakkında şu an itibariyle ilk yorumlarını yaptı.

  

 BAL liginde, transferin bitimine tam tamına 1 ay daha olduğunu düşünürsek, takımların şimdiki
halini yorumladığını unutmayalım.

  

 RIDVAN43, maçlar başlarken , transferler bitip takımlar tam kadro haline geldiğinde bu
yorumları tekrar ve daha istikrarlı yapacaktır.

  

 İŞTE BUGÜN İTİBARİYLE GRUBUMUZ ve RIDVAN43'ÜN YORUMU:

  

  

9.GRUP                                                                     

  

1-…………………………………………………… (İZMİR)                     

  

2-…………………………………………………… (İZMİR)                     

  

3-GAYBİEFENDİSPOR (KÜTAHYA)   

  

4-ŞEKERSPOR (KÜTAHYA)               

  

5-KÜTAHYASPOR     
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6-DONATIMSPOR (MANİSA)                       

  

7-KULASPOR (MANİSA)                   

  

8-SALİHLİ BELEDİYESPOR (MANİSA)

  

9-EMİRDAĞSPOR (AFYON)              

  

 110-YENİ SANDIKLI BELEDİYESPOR (AFYON)            

  

 111-BELEDİYESPOR (UŞAK)                                      

  

 112-İL ÖZEL İDARESİSPOR (UŞAK)                                       

  

 113-SAVSPOR (ISPARTA)

  

 KÜTAHYASPOR:Şuana kadar iç transferdeki iskeletini koruduktan sonra 11 futbolcuyu
renklerine bağlayan mavi şimşeklerimiz ciddi çalışarak lige hazırlanıyor.
Son 2 senedir takımı çalıştıran ve kulübün artık herşeyini çok iyi bilen genç hocamız
Murat Şen önderliğinde Kütahyaspor yeni yönetimiyle ve desteği hiç azalmayan
taraftarıyla 3.ligi hedefleyecek.
Şuanki kadronun Uşak Belediye, Afyon ve İzmir ekipleri karşısında zirve şansının bulunmadığını
açıkca söyleyebilirim.
Ancak kaliteli oyunculardan kurulu bu takıma 4-5 lig tecrübesi bulunan ve tempoyu 
taşıyabilecek futbolcu alınırsa o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz.
Açıkcası durum ne olursa olsun, bir şehir takımı olarak bu ligde en şaşaalı isme sahip
Kütahyaspor camiasını başka bir sonuç memnun etmeyecektir.
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Manisa Donatımspor: Hedefleri 3.lig değil..Gençlerden kurulu ama diri bir takımları var.
Bir dönem Kütahyaspor formasını giyen Uğur Özdemir'de bu takımda yer alıyor.Grubun
süpriz takımı olacaklardır ama 3.ligi kovalayacaklarını düşünmüyorum..

  

Salihli Belediye:Onlar yılların profesyonel lig özlemini dindirmek istiyorlar.Ancak bunun için
şuana dek çok büyük adımlar atmadılar.Eski Kütahyasporlu M.Fatih Doğanay memleketi olan
Salihli'de görev yapıyor.

  

Kulaspor:Geçen sene Afyon'da Ödemiş'e ilk maçtan elenmişlerdi.Çok zayıf bir kadroları vardı.
Bu sezon şuana dek ses getirecek herhangi bir hamleleri olmadı.

  

Emirdağspor: Afyon ekibi geçen seneden önemli isimlerini takımda tuttu.Kaptanlığını eski
Kütahyasporlu Oktay Arıkan yapıyor.
Kalecileri ise Tavşanlı kalesini bir dönem koruyan Murat Yıldırım.
Dış transferde de takıma güç getirecek isimler aldılar.
Oturmuş ekibiyle hedefi kovalayacaklar.Zor bir deplasman olacağı kesin.

  

Sandıklı Belediye:Geçen seneki önemli kozları Turgut Kul, takımın antrenörlüğünü
yapacak.Geçen senede iyi bir takımları olmasına rağmen play-off'ta bekleneni 
verememişlerdi.
Yaptıkları tecrübeli oyuncu transferleriyle Sandıklı'da hedefli takımlar arasında.

  

Uşak Belediyespor:Şuan bu grubun İzmir takımlarını görmeden baktığımızda en güçlü
takımı.Geçen sene play-off  yarı finalinde Ayazağa'ya boyun eğen Uşak ekibi
kadrosunun neredeyse tamamını korudu.
Kaptan Mustafa Güngör yine savunmadaki sigortaları olacak.
İstikrarlı teknik adamları ve yönetimleriyle hedefleri kesinlikle 3.lige yükselmek.
Uşak kentinin taraftar desteğini de alacaklarını düşünüyorum.
Yabancı oyuncu transferi için de çalışıyorlar.
Uzun lafın kısası bu sene hedefi olan ekipler Uşak Belediye'ye kafa tutmak zorundalar.

  

Uşak Özel İdare: Eski Uşaksporlu Gürsoy Turan'ın teknik adamlık deneyimi yaşayacağı diğer
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Uşak ekibi, Uşakspor efsane başkanı Asım Kaleli önderliğinde şehrin ağabeyi Belediyespor'a
kafa tutmaya çalışacak.
Önemli transferlerle iddalılar.Şuana kadar takım olmayı başaramadıklarını söyleyebiliriz.
Ama kağıt üzerinde ciddi bir rakip olduklarını inkar edemeyiz.
Ali Kemal Genç, Mehmet Şirali, Ufuk Özbek gibi futbolcularla bu lig için fazla iyiler..

  

Savspor: Isparta'nın Sav kasabasının takımı.Geçen sene Eğirdir'in olmadığı ligde başka güçlü
takım olmadığından kim çıksa süpriz olmayacaktı, onlar çıktı.
Çoğu öğrencilerden kurulu, geçen seneki Kütahyaspor gibi bir kadroyla
hedefi tutturdular.
Bu sene bu öğrencilerin çoğu kasabada bile değiller.O yüzden 0'dan başlamak zorundalar.
Bu ligde tutunabilmek için tecrübeli isimlere de ihtiyaçları var.
Ama şimdilik grubun kağıt üzerinde ki en zayıf halkası onlar.

  

K.Şekerspor: Kütahya şampiyonu olarak katıldıkları ligde 3.ligi hedeflediklerini 
düşünmesem de adından söz ettirecek hamleleri yapacaklardır.

  

Gaybiefendispor: Geçen sezonun sonlarına doğru büyük düşüş yaşayan mahalle
ekibi bu sene daha güçlü durmaya çalışıyor.
Bazı iyi transferleri olsa da bunun Kütahyaspor'un mevcut takımını geçmeye yeteceğini
düşünmüyorum.

  

İzmir'den gelecek 2 takımdan kişisel tercihim; Kemalpaşa Ulucak ile Çiğli Belediyespor..
Yeni Foça'nın ise bizim gruba göre çok daha sert olan diğer Ege grubuna düşmesini diliyorum.
Aksi takdir de Uşak Belediye'den daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek durumunda
kalacağız.

  

Takımımız için hayırlı olmasını diliyorum.
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