
KÖŞE YAZISI:"BAL'DAN KURTULACAK MIYIZ?" (28.03.'16)

Yazar Administrator
Pazartesi, 28 Mart 2016 16:57 - 

  

BAL'DAN KURTULACAK MIYIZ?

 04.Mayıs.2008'de Torbalı'da Torbalıspor - Kütahyaspor 0-0 maçı sonrası bir garip
 şekilde profesyonel ligden amatöre düştükten sonra 8 yıl oluyor..
Bunun 2 sezonu Kütahya Süper Amatör Ligi..
Son 6 sezonumuz da Bölgesel Amatör Lig (BAL)...

 Şimdi bu amatörlükten kurtulmanın ilk adımını geçtik.Bitime üç hafta kala grubumuzda
 şampiyon olarak PLAY-OFF adayı olduk..
Bir diğer deyimle; uzun maratonu başarı ile bitirdik, şimdi bir sıçrayışlık uzun atlama
kaldı.
Bunu da geçersek amatörden 3.Profesyonel Lige çıkmak nasip olacak.

 Gerçekten BAL'dan usandık. 
6 senedir maddi yokluk günlerimizde dahi hep kafaya oynadık, play-off'tan
 döndük ama bir türlü yukarı sıçramayı başaramadık. 
İnşaallah O SENE BU SENE olsun diyoruz..

 Play-Off maçı oynamak için 3 lig haftamızın bitmesi gerekiyor..
Önce Manisa Horozköy deplasmanı, sonra içerde Erdekspor ve bitim 17.Nisan'da 
Torbalı'da Torbalıspor maçı...

 Daha düne kadar liderliğe oynayan Torbalıspor, bu hafta aldığı farlı yenilgi sonrası
 artık bundan sonraki maçlarını düşmemeye oynayacak.
 İl barajından dolayı şu andaki puan cetveline göre düşüyor.
 Bakalım önümüzdeki üç hafta neler getirecek rakiplerimiz için..

 Direk düşünler belli: Küt.Kümaş ve Bilecik Öz.İdare...
Grup şampiyonu da belli..
Şimdi geriye 3 ilin (Manisa - Balıkesir - İzmir) takımlarının kendi aralarındaki sıralanma
mücadelesinde..
Bu illerin 3'er takımlarının birer tanesi puan cetvelindeki sırası hangi basamakta olursa
 olsun DİREKT düşecek..
 Bu sistem olmasa, BAL ligi çoktan laçkalaşırdı. 
Şimdi büyük mücadele asıl bu haftadan itibaren başlıyor.
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 Play-Off'ta rakibimiz olacak 10.Grup takımı henüz belli olmadı.Onların da 3 maçı var.
 Karşımıza ya MUĞLASPOR ya SÖKESPOR çıkacak.
Bu ilk maçı hangisiyle oynarsak oynayalım kazandığımız takdirde direkt 3.lige çıkacağız.
 Maçı kaybedersek; 11. ve 12.Grubun Play-Off mağlubiyle oynayacağız. 
O maçı kazanan da 3.lige direkt çıkacak..Tam bir bilmece..
 12.grubun şampiyonu kesinleşti: Kocaelispor..Ama 11.grup henüz arap saçı...
Burada  Sultangazi, Alemdağ ve Mudanyaspor'dan biri ipi göğüsleyecek.

 Son 3 haftaya girdiğimizde 12 gruptan 3 grubun şampiyonları kesinleşti:
7.grupta Afjet Afyon, 9.grupta Kütahyaspor ve 12.grupta Kocaelispor..Üç il takımı..
Artık il takımları amatörden kurtulsun..

 17.Nisan'da lig bitiminden sonraki 15 gün içinde bu play-off maçları oynanacak.
 Tarafsız ve çim sahalarda yapılacak maçlar için yer seçimi, grup liderleri belli olunca
 yapılacak.

 Başta 50 yıllık marka takımımız Kütahyaspor olmak üzere amatörden kurtulmak isteyen 
TÜM İL TAKIMLARINA başarılar diliyorum..

 Allah, gönlümüze göre versin..

  

Sait AKSÖZ
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