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U-15 FİNAL MAÇININ YARISI BİR SAHADA, YARISI DİĞER SAHADA OYNANDI !....

  

Daha iki gün önceki Kütahya'daki BAL ligi maçına hakem atanmaması skandalı
 gündemden soğumadan, 24.Mart.'13 Pazar günü oynanan U-!5 Kütahya Grubu 
Final Maçı gündeme oturdu...

  

  

Perşembe gününden beri İlimizde devam etmekte olan U-15 Kütahya Grubu 
maçlarında Bursa Boschspor ile Ank.Çamlıdere Şekerspor finale kaldılar.

  

  

Malum olduğu üzere pazar günü sınavlar vardı. Etkisi olmaz diyemidir,
 unutulduğundanmıdır bilemiyoruz, bu final maçı Pazar saat 11.00'e, sınav merkezi
 olan Kılıçaslan Lisesi'ne duvar komşusu olan 30 Ağustos Sahası'na verilmiş.Bir üst
 taraftaki okula uzak olan Asım Alkış Sahası o saatte boş olmasına rağmen...

  

  

Hani derler ya...Akla gelmeyen başa gelir....Aynen gerçekleşiyor...Daha maçın
 başladığından 10 dakika sonra, sınav merkezi bina ve sınav sorumlusu görevli
 öğretmen, sahanın okulun bahçesine açılan kapısından sahaya geliyor..Yetkililer
 ve hakemle görüşüyor. Yanda sınav olduğunu, gürültüden sınava girenlerin rahatsız
olduğunu belirtiyor. Pek etkili olamayınca aynı kapıdan okuluna geri dönüyor. 
Oyun devam ediyor. 25 ile 30.dakika arasında Gençlik Hizmetleri Spor İl
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Müdürü Sadık Ölçen ve hemen akabinde Kütahya İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık
 sahaya geliyor. Bu maçın burada oynatılamıyacağı, derhal son verilmesi isteniyor.

  

  

35'er dakika oynanan bu yaş grubu maçının devresine az kaldığı için bitirilmesi 
isteniyor.. Hatta bir kişinin ifadesiyle o an skorbord aniden 30'dan 35'e gidiverdi, 
gözlerimle gördüm diye bize ifade etti. Tüm bu baskıya rağmen maçın hakemi 
Ahmet İlhan, "Ben kolumdaki  saate göre hareket ederim" diyerek maçın devresini
 zamanına kadar oynatıyor. O arada saha kenarı ana-baba günü..Herkes birşeyler
söylüyor...Hatta TFF Bursa Bölge eski Başkanı Osman Kılıç bile (görevi varmıydı
 bilmiyoruz) orada..Bir sürü tartışmalardan sonra nihayet devre bitiyor ve arka 
taraftaki Asım Alkış Sahası'na göç başlıyor...

  

  

Devre bitiminden ancak yarım saat sonra maçın ikinci yarısı başlıyor.
 Burada bir dikkatimizi çeken konu..Bu sahada hangi takımın hangi kaleyi alacağı 
kur'ası çekilirmi diye baktık ama göremedik. Zannediyoruz ki, hakem siz şuraya, 
siz buraya geçin dedi...

  

  

30 Ağustos Sahası'nda devreyi 1-0 önde kapatarak bu taraftaki sahaya gelen Ankara
 Ç.Dere Şekerspor, hakemin çok tartışılacak bir pozisyonda verdiği penaltı ile golü
yiyince, moralman çöktüler ve akabinde bir gol daha yiyerek elenip gittiler.
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Bu maceralı FİNAL MAÇI da böylece film gibi hafızalarımızda kaldı.
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