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 BAL LİGİ 9.GRUP:

  

 YILIN TAKIMI: YENİ SANDIKLI BELEDİYESPOR
Ligin başında sil baştan bir ekip kurdular. Yaptıkları bu toplama takımla kısa sürede istikrarlı bir
ekip oluşturdular. Son dakikalarda kazandıkları bir çok maç olmasa belki şampiyonluktan söz
edemezlerdi ama mücadeleyi bırakmayarak bunu da başardılar. Şampiyon Sandıklı oldu,
kutluyoruz.

  

YILIN SÜPRİZİ: KÜTAHYASPOR

  

İsim olarak elbette ligin favorilerindendi Kütahyaspor. Ama yönetim anlamında kadro anlamında
sıkıntılı bir sezondu. Çok sallandı ama yıkılmadı takım. Bu kadar kısıtlı şartlarda Kütahyaspor
3.lig umudunu son 2 haftaya kadar taşımayı başardı. Özellikle bileği kolay bükülmeyen bir ekip
olmayı başardı. Şampiyon olamasa da taraftarını memnun eden bir sezon yaşadı.

  

YILIN HAYAL KIRIKLIĞI: UŞAK İL ÖZEL İDARESİSPOR
Grubun zengini olan Uşak ekibi sene başından sonuna kadar profesyonelden onlarca oyuncu
döndürdü. Her birisi, katıldıkları takımı taşıyabilecek isimlerdi. Ama aşçının çok olduğu yerde
yemek iyi pişmedi. İstikrarsızlık sonucu Özel İdare zirvenin çok uzağında kaldı ve Play-Out
oynama durumunu yaşadı. Beklentisi yüksek bir takım için oldukça kötü bir sezondu.

  

YILIN TEKNİK ADAMI: HAKAN HAYATİ KARACA & TURGUT KUL (Y.Sandıklı Bld.)

  

Genç teknik adam takımının başarısında en büyük paya sahip.Ama onu bu tahta tek başına
oturtmadık. Belki de takımın başına gelmesinde bile payı olduğunu düşündüğümüz bir isim var
ki o da yardımcısı Turgut Kul. Yıllarca liglerde futbolculuğu ile boy gösterip geçen sezon
Sandıklı takımında forma giyen Turgut Kul futbolu bıraktı ve bu sene teknik ekipte yer aldı.
Başarı da ciddi katkısı var.
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YILIN ALTIN KARMASI:

  

1-ADEM KIRDAR(Y.Sandıklı Bld.): Ligin en az gol yiyen kalecisi olan Adem Kırdar doğal olarak
da yılın kalecisi olmayı hak etti.

  

2-EVREN ERDEM (Emirdağspor): Aslında bu kariyerde bir oyuncudan çok daha fazlası
bekleniyordu. Emirdağ’da hücuma dönük değil de savunmanın sağında izledik kendisini. Kendi
potansiyelinin gerisinde kalmasına rağmen grupta attığı 4 golle diğer sağbekler arasında ön
plana çıkmayı başardı. 

  

3-MURAT ELMAS (Kütahyaspor): Kütahyaspor’un en tecrübeli ayağı Murat Elmas, savunmanın
solunda başladığı ligin devamında sol açık, sıkıntılı dönemlerde de stoper olarak görev aldı.
Mevki fark etmedi, her maçında belirli bir standartın altına hiç düşmedi. Sezon boyunca tüm
maçlarda forma giydi. 5 Kez ağları havalandırırken bir çok golün de hazırlayıcısı oldu. Bu mevki
için grupta rakipsiz en iyi oyuncuydu.

  

4-MUSTAFA GÜNGÖR (Uşak Belediye) Uşak’ın tecrübeli kaptanı, takımı beklentilerin uzağında
kalsa da işini iyi yaptı. Ligin sağlam savunmasına sahip takımı Uşak Belediye’nin bel kemiği
oldu.

  

5-VEYSEL DAĞDELEN(Uşak Belediye): İstikrarlı şekilde Mustafa Güngör’e eşlik eden Veysel
Dağdelen 3 gol atarak başarılı bir sezon geride bıraktı.

  

6-ABDURRAHMAN ŞAHAN (Y.Sandıklı Bld.): Sandıklı’nın orta alandaki güçlü yapısının kilit
ismi Abdurrahman oldu. Savunmaya dönük olarak oynadığı orta alanda hem sert hem bilinçli
futboluyla sivrildi. Attığı kritik goller de kritik puanlar getirdi. Bu mevkide ligin en iyisiydi.

  

7-CÜNEYT TURAN (Kulaspor): Ligin en fazla gol atan takımı olan Kulaspor’un sağ açığı 8 kez
ağları havalandırdı ve oynadığı maçların hepsinde skora ciddi katkı sağladı.
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8-GÖKHAN ÖZTÜRK (Ödemiş Belediye): Ödemiş’in genç sol açığı mesafe tanımaksızın attığı
gollerle, hedefine ulaşamayan takımının en önemli yıldızı oldu. Attığı goller ve oynadığı oyunla
formanın hakkını verdi. Henüz 21 yaşındaki Gökhan bu sezon 7 gol atmayı başardı.

  

9-ÖZGÜR POLAT (Salihli Belediye): Ligin ilk yarısına çok iyi başlamayıp kulübe de kalan
Özgür, göreve geçen sene Kuşadası’nda ki hocası geldikten sonra takımın yıldızı oldu. İstikrarlı
bir çıkış yakalayan takımına attığı 15 golle hayat veren tecrübeli krampon son yıllardaki büyük
düşüşün ardından adeta yeniden doğdu.

  

10-İBRAHİM SARI (Uşak Belediye): Ligin başındaki favori Uşak Belediye’nin en ciddi
transferiydi. Kendisinden çok şey beklendi. İbrahim daha fazlasını da yapabilirdi. Ama attığı 9
gol de hücuma dönük oyuncu olarak önemli katkıydı.

  

11-İBRAHİM KUMCU (Y.Sandıklı Bld.): Şampiyonun gol kralı futbolcusu İbrahim Kumcu çok
uzun süre Sandıklı’yı attığı gollerle tek başına taşıdı. Sene başında da böyle performans
gösterebileceğini zaten Sandıklı ile ilgili yorumlarımızda yazmıştık. Kısacası kalitesini lige
yansıttı. Yılın oyuncusu da diyebiliriz kendisine. Ama yaş durumundan dolayı gelecek sene
Sandıklı ile 3.ligde devam edemeyecek.

  

Kütahyaspor'un detaylı sezon istatiği yarın..
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