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 شانس المپيك قايقراني، 
قهرمان كشور شد

نازنین ماليی، بانوی ملی پوش گیالنی قايقراني 
كه از شانس هاي ايران براي كسب سهمیه المپیك 
در رشته روئینگ به شــمار مي رود، در مسابقات 
قهرماني كشور روي سكوي نخست ايستاد. مرتضی 
ورزلدوست مســئول روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان گیــالن در اين بــاره گفت:»اين قايقران 
شايسته و ملی پوش اســتان گیالن در جريان اين 
رقابت ها در درياچه آزادی تهران، در فینال روئینگ 
تكنفره سبك وزن با زمان ســه دقیقه و ۴۵ ثانیه و 
۶۷۷ هزارم ثانیه باالتر از قايقرانان تهران و زنجان قرار 
گرفت و عنوان نخست را به خود اختصاص داد. در 
اين مسابقات كه حكم انتخابي تیم ملي را هم داشت، 
زبده ترين بانوان قايقران اين رشــته از استان های 
مختلف كشور در دو بخش سبك وزن و سنگین وزن 
با هم به رقابت پرداختند.« الزم به ذكر است گیالن 
يكی از قطب های برتر رشته قايقرانی در كشور به 
شمار می رود كه همواره قايقرانان و همچنین مربیان 
قايقرانی اين استان در تیم های ملی قايقرانی حضور 
چشمگیری دارند و در مسابقات مختلف داخلی و 
برون مرزی نیز مقام های ارزنده و شايسته ای را كسب 
می كنند. پیش از اين نیز تیم قايقرانی روئینگ بانوان 
گیالن و همچنین تیم قايقرانی آب های آرام مردان 
گیالن عناوين قهرمانی كشور را به خود اختصاص 
داده بودند و در مسابقات قهرمانی اساللوم كشور نیز 
گیالن به يك مدال نقره ارزشمند دست يافته بود. 
نازنین ماليی نیز تاكنون مدال ها و عناوين قهرمانی 
زيادی را در مسابقات كشــوری و آسیايی كسب 
كرده كه می توان به كسب مدال طال در كاپ آسیا 
و همچنین دو مدال نقره و برنز بازی های آسیايی 

اشاره كرد.  
    

وضعيت ليگ واليبال قرمز شد
در حالی كه رقابت های لیگ برتر والیبال ايران 
به هفته ششم خود رسیده اســت، ويروس كرونا 
به صورت گســترده در میان عوامل تیم ها شیوع 
پیدا كرده است و پنج نفر از اعضاي تیم شهرداري 
ورامین به اين بیماري مبتال شدند. در همین راستا 
میالد تقوی دبیر فدراسیون والیبال درباره وضعیت 
قرمز لیگ برتر والیبال به دلیل شــیوع گســترده 
ويروس كرونا میــان بازيكنان و عوامــل تیم ها، 
توضیح داد:»همه اقدامات فدراسیون زير نظر و با 
قوانین ستاد ملی مبارزه با كرونا است. اگر قرار باشد 
تصمیمی در مورد مسابقات گرفته شود با توجه به 
پروتكل های  موجود است.« او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا فدراسیون نبايد با توجه به شرايط موجود در 
اين رشته از نظر زير ســاخت تصمیم گیری كند؟ 
توضیح داد:»همه فدراسیون ها زير نظر ستادهای 
باالدستی مانند مبارزه با كرونا كار می كنند. حتی 
باالترين مقام های استانی هم در اين مورد تصمیم 
گیرنده نیستند. قطعا همه موظفیم كه پروتكل ها و 

قوانین را اجرا كنیم.« 
    

 تكواندوي آسيا 
تا پايان 2020 تعطيل شد

طبق رای گیری كه از اعضای اتحاديه تكواندو 
آســیا صورت گرفته، تمامی مســابقاتی كه قرار 
بود در سال 2020 برگزار شــود، به تعويق افتاد. 
با اعالم رسمی از ســوی »كی سوک لی« ريیس 
اتحاديه تكواندو آســیا با توجه به شیوع گسترده 
ويروس كرونا در سراسر جهان مسابقات قهرمانی 
آســیا 2020 در بخش های پاراتكواندو، پومسه و 
كیوروگی )انفرادی و تیمی(، كسب سهمیه المپیك 
توكیو، چهارمین دوره جام رياســت فدراسیون 
جهانی در آسیا، دهمین دوره جام باشگاه های آسیا 
و سومین دوره آزاد آسیايی به تعويق افتاد و در سال 
2021 برگزار خواهد شد. در جلسه شورای اجرايی 
اتحاديه تكواندو آسیا كه 30 تیرماه برگزار شد، ايران 
موفق شد جواز میزبانی پنجمین دوره جام رياست 
فدراسیون جهانی در آسیا  )G2(، چهارمین دوره 
رقابت های آزاد آسیايی )G1( و يازدهمین دوره 
جام باشــگاه های آسیا )G1( در ســال 2021 را 
به دست آورد. ايران در ســال 2019 نیز میزبانی 
سه رويداد جام رياســت فدراسیون جهانی، جام 
باشگاه های آســیا و جام فجر را برعهده داشت و 
در سال 2020 نیز قرار بود سومین مسابقات آزاد 
آسیايی)G1(  و دهمین دوره رقابت های تكواندو 
جام باشگاه های آسیا )G1( را میزبانی كند كه با 

شیوع ويروس كرونا اين رقابت ها به تعويق افتاد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»قهرمانی لیگ ديگر تكراری شده 
است، به دنبال قهرمانی آسیا هستیم«. 
وقتی عیســی آل كثیر در روز امضای 
قرارداد با پرســپولیس به سراغ چنین 
جمله ای رفت، بعضی ها شوخی و خنده 
را با او آغاز كردند و رويايش را بیش از حد 
بزرگ دانســتند اما يحیی، نفراتی را در 
پرسپولیس كنار هم جمع كرد كه از باور 

داشتن به آرزوهای شان حتی به قیمت 
ســوژه  شــدن در فضای مجازی كوتاه 
نمی آمدند. اين تیم در يك زمان بسیار 
كوتاه و با يك هدف بسیار بزرگ بسته شد. 
حتی وقتی خبر وحشتناک محرومیت 
آل كثیر بــه اردوی تیم رســید، باز هم 
قرمزها به جای فرستادن همه نفرين ها 
به آدرس ای.اف.ســی، راه خودشان را 
پیدا كردند. يحیی به خوبی به مهره های 
جديد تیم، فرصت عرض اندام داد. برای 

حفظ انگیزه و طراوت بیشتر تیم، چند 
بار تركیب را عوض كرد. برای هر مسابقه 
هم درست متناسب با آن مسابقه نقشه 
ريخت. مســیر صعود به فینال ابتدا در 
ذهن اين مربی و سپس در زمین مسابقه 

سپری شد.
ديگر هیچ كس اين تیم را به »برانكو« 
نسبت نمی دهد. حتی نمی توان گفت 
كه اين عملكرد درخشان، حاصل تیم 
بســتن مديران قبلی و سلیقه گابريل 

كالدرون بوده است. اين تیم، به يحیی 
گل محمدی تعلق دارد و همه مختصات 
محبوب يحیی در زمین فوتبال را نیز به 
خوبی به مرحله اجرا درمی آورد. سبك 
بازی پرســپولیس، همان سبك مورد 
عالقه اين مربی است و تك تك خريدها 
نیز، با نظر مســتقیم او انجام شده اند. 
تطبیق زودهنگام تازه واردها، يك دلیل 
مشخص دارد. بیشتر آنها قبال با يحیی 
كار كرده اند و شــیوه های او را به خوبی 

می شناســند. ويژگی هــای بدنی تیم 
نشــان از يك پیشــرفت انكارنشدنی 
دارد. پرســپولیس در زمانی حدود 21 
روز، هفت مســابقه انجام داده است. در 
شرايط عادی اين تیم در اين مدت، نهايتا 
بايد ســه بار به زمین برود و درخشش 
در همه اين نبردهــا با وجود يك برنامه 
فشرده، فوق العاده دشوار به نظر می رسد. 
يحیی برای ساختن اين تیم رويايی نه 
به هیاهوی اينســتاگرامی نیاز داشته، 
نه به بازديد از ورزشگاه نیوكمپ و نه به 
انتشار تصاويری هنری از گشت و گذار 
در پاريس و دوبی. او با تمام وجود روی 
اين پروژه متمركز شد تا كاری را انجام 
بدهد كه برای خیلــی از مربیان قبلی، 
دست نیافتنی بوده اســت. وقتی ژوزه 
مورينیو از رئــال مادريد رفت، خیلی ها 
باور داشتند كه يك مربی »خاص« را از 
دست داده اند اما كارلتو با قهرمانی اروپا 
جانشین او شد تا لقب »فراتر از خاص« را 
از هواداران باشگاه بگیرد. حاال شايد اين، 
حكايت برانكو و يحیی باشد. گل محمدی 
می تواند حتی از اســتانداردهای مرد 
كروات جلو بزند و خودش را يك سطح 
باالتر ببرد. اين دستاورد تاريخی، حاال 

انتظار اين مربی را می كشد.
با اين همه، هنوز هیــچ چیز تمام 
نشده است. يحیی دومین مربی تاريخ 
باشگاه اســت كه توانســته تیم را به 
فینال آســیا ببرد و اين دســتاورد، به 
خودی خود معركه به نظر می رسد اما 
برای تبديل شــدن به »اولین« مربی 
قهرمان آســیا در تاريخ باشگاه، هنوز 
يك پیروزی ديگــر الزم خواهد بود. 
گل محمدی برای جاودانه  شــدن، به 
برد در آن مســابقه هم نیــاز خواهد 
داشــت. اگر جشــن ها بیــش از حد 
طوالنی شوند، اگر تمرين های سخت 
و ممارست جای شان را به لبخندهای 
ادامه دار بدهند و اگر پرسپولیســی ها 
تصور كنند كه ماموريت شان به پايان 
رسیده، قهرمانی برای اين باشگاه دور 
از دسترس خواهد بود. حضور در فینال 
آسیا، يك اتفاق بزرگ به شمار می رود 

اما حتی در فرمت جديد اين تورنمنت 
هم، اين يك رويای دست نیافتنی برای 
تیم های ايرانی نبوده است. سپاهان، 
ذوب آهــن و همیــن پرســپولیس، 
طعم حضور در اين مســابقه خاص را 
چشیده اند اما ماجرا زمانی فوق العاده تر 
می شود كه يك تیم ايرانی، روی سكوی 
اول رقابت ها قرار بگیرد. اتفاقی كه در 
تاريخ فوتبال ايران فقط برای استقالل 
و پاس رخ داده است. برای رقم خوردن 
چنین اتفــاق بزرگي، يحیــی بايد به 
همین اندازه جدی و سخت گیر بماند. 
قرمزها حاال بهترين تیم در منطقه غرب 
آسیا هستند اما برای حذف كردن كلمه 
غرب از اين جمله، يك مسابقه بزرگ 
ديگر مقابل شــان قرار خواهد گرفت. 
پرسپولیس همین حاال احسان پهلوان 
و وحید امیری را بــه دلیل محرومیت 
از دســت داده و نمی توانــد از اين دو 
عنصر مهم هجومــی در فینال لیگ 
قهرمانان اســتفاده كند. گل محمدی 
بايد از همین حاال، برای نفرات جانشین 
اين دو ستاره در تركیب، نقشه بچیند و 
برنامه ريزی كند. حاال اصال وقت خوبی 
برای متوقف  شدن روی اين دستاورد 
نیست. چراكه يك نبرد بزرگ تر، انتظار 
يحیی و پرسپولیس را می كشد. نبردی 
كه می تواند آنها را به اولین نسل قهرمان 
آســیا در بین همه نســل های تاريخ 

باشگاه تبديل كند.

پرسه در ذهن پیچیده یک مربی

فراتر از خاص! 

اتفاق روز

  برای باور اینکه یحیی و تیمش چه دستاورد فوق العاده ای در آسیا داشته اند، کافی است به همین یک ماه قبل برگردیم. 
وقتی که قرمزها در فینال جام حذفی شکست خورده بودند، ترابی و علیپور دیگر نمی خواستند برای باشگاه به میدان 

بروند و وضعیت تیم، کامال قرمز به نظر می رسید. از آن روز تا حاال، اتفاق های زیادی افتاده که آن وضعیت نگران کننده، به 
غرور مطلق گره خورده است. اتفاق هایی که اصلی ترین دلیل شان، حضور یحیی روی نیمکت باشگاه بوده است.

آریا طاری

پس از آخرين تجربه حضور در فینال آســیا، 
تصور می شــد چندين ســال طول می كشد تا 
پرسپولیس دوباره در چنین سطحی ديده شود اما 
آنها تنها بعد از دو سال، دوباره بهترين تیم منطقه 
غرب آسیا شدند و با عبور از آخرين مانع، به ديدار 
فینال رسیدند. پرســپولیس هنوز رقیبش را در 
ديدار نهايی نمی شناسد اما با اين نفرات پرانگیزه و 
آماده، بردن هر حريفی برای آنها ممكن خواهد بود.

حامد لک؛ هشت پای وطنی
در تاريــخ فوتبال ايــران، مهره های زيادی 
نداشته ايم كه اين چنین مسیر نگاه ها در مورد 
خودشــان را عوض كنند و به قضاوت ها، جهت 
ديگری ببخشــند. حامد بــدون ترديد يكی از 
همین ســتاره ها به  شــمار می رود كه ديگران 
متوجه اشتباه فاحش شان در قضاوت عملكرد 
او شــده اند. وقتی لیگ نوزدهم شروع شد، لك 
كه به نوعی متخصص عوض كردن تیم اســت، 
برای ماشین ســازی در فوتبال تبريز به میدان 
می رفت اما در پايان آخرين مسابقه رسمی فصل 
پرسپولیس، او يك ستاره بی چون و چرا در اين 
باشگاه بود. سرخ ها در همین فصل، با بیرو وداع 
كردند و به نظر می رســید رادو جانشین اصلی 
اين گلر خواهد بود اما بوژيدار پاسخ اعتماد كادر 
فنی را به خوبی نداد و يحیی به سراغ يك »شماره 
يك« ديگر برای تیمش رفت. ســنگربانی كه با 
دست هايی مطمئن در آسیا حاضر شد و در جريان 
بازی، حتی يك گل هم دريافت نكرد. همان تیمی 
كه در ضربات پنالتی جام حذفی به اســتقالل 
باخته بود، با پنج پنالتی درست و بی نقص و البته 
يك ســیو ديدنی از حامد، تیم پرستاره النصر را 
متوقف كرد. هشت پای ايرانی در همین فصل، 
دو پنالتی از پرسپولیس گرفته بود و حاال يك بار 
هم موفق شد برای اين تیم پنالتی بگیرد. همین 
يك مهار درخشان روی ضربه مايكون، كافی بود 
تیم يحیی برای دومین بار در تمام تاريخش به 
فینال آسیا برسد. لك بدون شك تا اينجا برازنده 
عنوان بهترين گلر غرب آسیا در اين فصل از لیگ 

قهرمانان بوده است.

سیامک نعمتی؛ بفرمایید تیم ملی
رسیدن به تیم ملی با درخشیدن در يك پست 
غیرتخصصی، شــاهكار بزرگ سیامك نعمتی 
در لیگ قهرمانان بوده اســت. زننده گل صعود 
پرسپولیس به اولین فینال آسیا در تاريخ باشگاه، 
در جريان صعود به فینال دوم نیز يكی از بهترين 
نفرات تیم بود. مهره ای كه به احتمال بسیار قوی 
در تركیب تیم منتخب اين فصل آســیا نیز قرار 
خواهد گرفت. به نظر می رســد اســتعدادهای 
سیامك در اين بخش از زمین بیشتر شكوفا شده و 
او به عنوان يك مدافع راست، مهره درخشان تری 
برای پرسپولیس به  شمار می رود. نعمتی در ديدار 
با النصر نیز نمايش بسیار خوبی داشت و به ويژه در 

فاز هجومی، فراتر از حد انتظار ظاهر شد.
شجاع خلیل زاده؛ رهبر دفاع

اگرچه دوباره به خاطر اعتراض به داور كارت 
زرد گرفت و تا پايان مســابقه، تن و بدن هواداران 
تیمش را لرزاند اما نشان داد كه می تواند يك رهبر 
واقعی برای قلب دفاعی سرخپوشان باشد. شجاع 
با وجود دريافت كارت نسبتا زودهنگام، مديريت 
بسیار خوبی در جريان مسابقه داشت و باز هم تا 
جايی كه می توانست، مهاجمان حريف را به شدت 
آزار داد. او در پايان مســابقه نیز به خاطر همین 
نمايش بی نقص از سوی كنفدراسیون فوتبال آسیا 
به عنوان بهترين بازيكن زمین در نظر گرفته شد. 
شجاع پس از اين نمايش درجه يك، ضربه پنالتی 

فوق العاده ای نیز به دروازه النصر زد.
محمدحسین کنعانی؛ یزله به موقع

زدن اولین پنالتی در چنین سطحی، همیشه 
اســترس فوق العاده ای دارد. حتی بزرگ ترين 
ســتاره های فوتبال نیز در اين شــرايط، گاهی 
ضربه ها را از دســت می دهند اما پنالتی كنعانی 
آنقدر خوب بود كه برد جونز حتی با شیرجه درست 
هم به آن نرسید. كنعانی با اين ضربه و شادی بعد از 
آن، روحیه آهنینش را به نمايش گذاشت و نشان 
داد كه برای همه كارهای بزرگ آماده است. او مثل 
همه ديدارهای قبلی در اين مسابقه نیز، فوق العاده 

آماده و كم اشتباه ظاهر شد.
سعید آقایی؛ دویدن تا آخرین نفس

ســعید يكی ديگــر از غافلگیری های بزرگ 

پرســپولیس در اين تورنمنت به شمار می رفت. 
چراكه قبل از اين تصور می شد چیزی به جز يك 
مدافع متوسط نیســت. آقايی به بهترين شكل 
ممكن دستورهای يحیی را در زمین پیاده كرد و 
هم در فاز هجومی و هم در مسئولیت های تدافعی، 
فوق العاده بود. سعید در جريان ديدار فینال غرب 
آسیا نیز چند سانتر بسیار خوب داشت و جلوی 
مهاجمان حريف نیز مرتكب هیچ اشتباه مهلكی 
نشد. يك تصوير از او در آخرين دقايق بازی، همه 
چیز را در مورد اين ستاره روايت می كرد. اينكه او با 
همه وجود و با تمام توان، برای تیم تالش كرده بود 
و ديگر نای دوندگی بیشتر را نداشت. با اين میزان از 
آمادگی،  به نظر می رسد آقايی در رقابت با نادری 
و انصاری، شانس بیشتری برای تبديل شدن به 

مدافع چپ اصلی قرمزها خواهد داشت.
احمد نوراللهی؛ شوت ها نگرفتند اما...

برخالف خیلی از مهره های پرســپولیس كه 
چه روبــه روی النصر و چه در طول جــام فراتر از 
استانداردهای همیشگی خودشان ظاهر شدند، 
احمد در بهترين فرم ممكن قرار نداشــت. شايد 
اصلی ترين دلیل اين اتفاق، فشردگی بیش از حد 
بازی ها و تحت فشار قرار گرفتن بدن اين ستاره 

باشد. نوراللهی ديدار با النصر را با بازوبند كاپیتانی 
آغاز كرد و حدود 100 دقیقه بعد، جايش را به میالد 
سرلك داد. او در جريان بازی چند بار تالش كرد تا 
قفل دفاع حريف را با شوت های راه دور باز كند اما 
اين شوت ها به اندازه ضربات همیشگی احمد نور، 

سنگین و مرگبار به نظر نمی رسیدند.
کمال کامیابی نیا؛ بازگشت از سایه

روبه روی النصر نه گل زد، نه پاس گل داد و نه 
پنالتی زد اما بدون شك، يكی از بهترين های تیم 
يحیی در اين جدال به شــمار می رفت. كمال باز 

هم نیروی جنگندگی اش را به نمايش گذاشــت 
و با تكل های اســتثنايی، بارها مالكیت توپ را از 
حريف گرفت. او كه تورنمنــت را به عنوان يك 
مهره نیمكت نشین شروع كرده بود، آنقدر خوب 
از فرصت های بعدی بهره بــرد كه يحیی بین او و 
سرلك، دومی را برای نیمكت نشینی انتخاب كرد 
و بین او و احمد، باز هم دومی را از زمین مســابقه 
بیرون كشــید. اين بازی، يك بازگشــت بزرگ 
برای كمال بود. او روبه روی النصر، دوباره به همان 

كیفیت ايده آل سابقش برگشت.
بشار رسن؛ جواهری در خط میانی

ماندن بشار در پرسپولیس در اين پنجره نقل و 
انتقاالت، همه معادله ها را به سود پرسپولیس تغییر 
داد. بازيكنی كه كالس باالی بازی اش را روبه روی 
النصر نیز نمايان كرد. حاال كه ديگر خبری از ترابی 
در پرسپولیس نیست، بشار به نوعی مهره همه كاره 
خط هافبك به شمار می رود و بخش مهمی از بار 
تیم را به دوش می كشد. او در حفظ توپ، فوق العاده 
است و هوش زيادی را نیز درون زمین به نمايش 
می گذارد. شاهكار رسن روبه روی النصر، يك پاس 
گل فوق العاده به مهدی عبدی برای مساوی  شدن 

نتیجه بود.

احسان پهلوان
جريان بازی را با يك كارت قرمز ترک كرد اما 
در پايان، پیروزی را با هم تیمی ها جشن گرفت. 
احسان در مسابقه نیمه نهايی، چند حركت فردی 
خوب داشت اما سهل انگاری اش در صحنه دريافت 
كارت زرد دوم، می توانست برای باشگاه گران تمام 
شود. او در اين تورنمنت نشان داد كه يك خريد 
ايده آل برای پرسپولیس به شمار می رود. هرچند 
كه در جريان ديدار بــا النصر، در بهترين كیفیت 

ممكن قرار نداشت.

وحید امیری
دونــده، جنگنده و خالق. يك فوتبالیســت 
كارگر كه حتی برای لحظه ای در زمین، دست از 
تالش برنمی دارد. وحید باز هم يكی از بهترين های 
پرسپولیس بود و روی گل اول نیز، تاثیر قابل توجهی 
داشت. امیری به خوبی از تجربه اش استفاده كرد تا 
سرخ ها حتی در دقايقی كه يك يار كم تر داشتند، 

غیبت احسان را در زمین احساس نكنند.
مهدی عبدی

اولین فصل حضور عبدی در تیم بزرگساالن 
پرسپولیس، با يك گل رويايی و تاريخی تكمیل 
شد. او كه در همین فصل به استقالل هم گل زده 
بود، نشان داد كه همیشه در لحظات حساس، يك 
ستاره قابل اتكا به نظر می رسد. پرسپولیس در اين 
فصل مهاجمان گرانقیمتی مثل براندائو، استوكس 
و اوساگونا داشــته اما يك جوان شمالی، حاال در 
حساس ترين روز ممكن جشــن را به اردوی اين 

باشگاه آورده است.
علی شجاعی

پنالتی دقیق و محكم او برخالف جهت حركت 
برد جونز، برای همیشه بخشــی از تاريخ باشگاه 
پرسپولیس خواهد بود. چراكه سرخ ها در نهايت 
با همین ضربه، راهی فینال آسیا شدند. شجاعی 
دقايق بسیار كمی برای تیم بازی كرد اما با همین 

پنالتی، راه جاودانگی را در پیش گرفت.
مهدی شیری

مدافع راست اصلی پرسپولیس، قبل از ديدار 
مرحله قبلی به اردوی تیم ملحق شــد و در ديدار 
با النصر برای لحظاتی بــه میدان رفت اما فرصت 
چندانی بــرای نمايش توانايی هايش نداشــت. 
مهدی در اين دقايق البته اشتباهی هم مرتكب 

نشد و در مجموع، شب خوبی را سپری كرد.
میالد سرلک

با همان پنالتی آخر بازی، نشــان داد كه چه 
اعتماد به نفســی دارد. خیلی ها تصور می كردند 
میالد برای نیمكت پرسپولیس خريداری شده اما 
او در طول تورنمنت، استثنايی نشان داد و به همه 
ثابت كرد كه می تواند بخشی از تركیب 11 نفره 

يحیی نیز باشد.
آرمان رمضانی

برخالف ساير مهره های جديد، آرمان هنوز 
به طور كامل با تیمش هماهنگ نشده است. او در 
مقابل النصر نیز جنگجو و پرتالش نشان داد اما شب 

فوق العاده ای را پشت سر نگذاشت.

نفر به نفر با سرخ ها در یک شب فراموش نشدنی

باال، باال، باالتر!

یحیی به خوبی به مهره های 
جدید تیم، فرصت عرض 

اندام داد. برای حفظ انگیزه 
و طراوت بیشتر تیم، چند 

بار ترکیب را عوض کرد. 
برای هر مسابقه هم درست 

متناسب با آن مسابقه 
نقشه ریخت. مسیر صعود 
به فینال ابتدا در ذهن این 

مربی و سپس در زمین 
مسابقه سپری شد
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