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سانتر از همه جا
واکنش رئیس فدراسیون به ادعای یک نماینده درباره تبانی با سوریه:

متاسفم!

تیم ملی فوتبال ایران  ۷مهر به مصاف توگو میرود
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی توگو خواهد رفت.به گزارش ایسنا ،پس از جلسه مهدی تاج و کارلوس کیروش مشخص شد که تیم ملی فوتبال ایران قبل از برگزاری دیدار دوستانه
برابر میزبان جام جهانی در تاریخ  ۱۳مهر ماه ،در تاریخ هفتم مهرماه در روسیه به مصاف تیم ملی فوتبال توگو خواهد رفت.تیم ملی فوتبال ایران از  ۱۰دیداری که در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
برگزار کرد ،توانست  ۲۲امتیاز کسب کند و به عنوان صدرنشین گروه  Aاولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی روسیه باشد.

آخرین بازی هفته پنجم؛ اگر پرسپولیس ببازد ،استقالل تیم شازدهم جدول می شود

سرخ ها به دنبال باز پسگیری صدرجدول از رقیب جدید

نکات بازی

پرسپولیس و گسترش فوالد

رئیس فدراسیون فوتبال گفت :فوتبال ایران پاک است و از شنیدن بحث
تبانی از زبان نماینده مجلس شورای اسالمی بسیار متاسف شدم.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان ،مهدی تاج
درمورد طرح بحث تبانی در بازی مقابل سوریه توسط یکی از نمایندگان مجلس گفت:
از شنیدن این بحث از طرف نماینده مردم در مجلس بسیار متاسف شدم و به ایشان
میگویم که فوتبال ایران پاک است.
مهدی تاج ادامه داد :سوریه هرگز یکی از قدرتهای فوتبال آسیا نبوده اما همیشه
حریفی سرسخت برای فوتبال ایران بوده است و ما سابقه تساوی با سوریه را در
مقدماتی جام جهانی از  ۱۹۹۸فرانسه تا امروز داشتهایم و طرح موضوع تبانی  ،بازی
کردن با اعتبار ورزش کشور و حیثیت فوتبال ملی است.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :آنها که کارلوس کیروش را میشناسند به خوبی
میدانند که در مرام ،منش و سابقه حرفهای کیروش هیچوقت چنین چیزی مطرح
نبوده و نیست چرا که او یک مربی بزرگ و معتبر بینالمللی است.
تاج درباره بازی و نتیجه ایران مقابل سوریه گفت :ما تا آخرین لحظه تیم برتر و
برنده میدان بودیم و حضور بازیکنان جوان و آیندهدار و همین طور کمتر از حد انتظار
ظاهر شدن برخی بازیکنان و از همه مهمتر خستگی مسافت طوالنی بازگشت از کره
جنوبی ،دست به دست هم داد تا تیم ملی نتیجه برد را حفظ نکند ولی این موضوع
اصال از شایستگی کادر فنی و بازیکنان کم نمیکند .ما بدون باخت به روسیه رفتیم و
با حمایت وزیر ورزش و جوانان و با قدرت کارمان را برای رسیدن به دور دوم مرحله
نهایی جام جهانی ادامه خواهیم داد.

بررسی طرح سرباز فوتبالیست استقالل و پرسپولیس
در ستاد کل
مدیرکل تربیت بدنی نیروهای مسلح از بررسی و چگونگی اجرای طرح سرباز
فوتبالیست برای تیمهای استقالل و پرسپولیس در ستاد کل نیروهای مسلح
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار مهرعلی باران چشمه ،مدیر کل تربیت بدنی نیروهای مسلح
پیرامون طرح سرباز گرفتن تیم های استقالل و پرسپولیس اظهار کرد :وزارت ورزش
نامه ای به ستاد کل نیروهای مسلح نوشته و درخواست کرده که با توجه به موقعیت
استقالل و پرسپولیس و تعداد هواداران این دو تیم ،هر سال  ۲سرباز به این دو باشگاه
داده شود.
وی افزود :البته بازیکنان سرباز باید در رده های سنی در تیم های استقالل یا
پرسپولیس تربیت شده و به تیم بزرگساالن راه پیدا کرده باشند .این موضوع در کمیته
خاص ستاد کل در حال بررسی است و احتماال این بررسی  ۲تا  ۳ماه طول میکشد.
باران چشمه تاکید کرد :جلساتی در این رابطه تشکیل شده و پیشنهاد من این بود
که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ طرح جامعی را کارشناسی و به وزارت ورزش
ارجاع دهند تا از کانال قانونی به ستاد کل رسیده و این ستاد تصمیم بهتری بگیرد.
وی که با رادیو ورزش سخن میگفت ،تصریح کرد :البته این طرح حساسیت هایی
هم دارد و مدیر عامل باشگاه های دیگر نیز از بنده چنین درخواستی داشته و پیگیر
آن هستند.

باشگاه نفت در آستانه واگذاری به یک شرکت نفتی قرار دارد

مالک فعلی نفت تهران در اندیشه شکایت کیفری
باشگاه نفت تهران در آستانه واگذاری به یک شرکت نفتی قرار دارد.
به گزارش تسنیم ،مالکیت باشگاه نفت تهران در آستانه واگذاری به یک شرکت نفتی
است و این در حالی است که فصل گذشته وزارت نفت مالکیت این باشگاه را به شرکت
بهنام پیشرو کیش واگذار کرده بود .مالکیت این شرکت نفتی برعهده فردی است که
در سال  1388از سوی قوه قضاییه به دلیل آنچه از سوی این قوه ،کالهبرداری اعالم
شده بود به شش سال حبس محکوم شد.
اگر این اتفاق رخ دهد شرکت بهنام پیشرو مالک فعلی باشگاه نفت با شکایت کیفری
به طور جدی پیگیر این قضیه خواهد بود.

بازیکن گسترش فوالد رسم ًا به صنعت نفت پیوست
مهاجم فصل گذشته گسترش فوالد رسم ًا به صنعت نفت آبادان پیوست.
به گزارش تسنیم ،محمدامین درویشی که فصل گذشته در گسترش فوالد تبریز
توپ میزد ،رسماً به صنعت نفت آبادان پیوست .طبق اعالم سایت رسمی باشگاه
صنعت نفت آبادان ،درویشی و ابراهیمزاده که به تازگی به صنعت نفت پیوستهاند ،در
صورت صالحدید فراز کمالوند مشکلی برای قرار گرفتن در ترکیب این تیم ندارند.
صنعت نفت آبادان در چارچوب مرحله سوم جام حذفی کشور امروز به مصاف
سپاهان اصفهان میرود.

تغییرات در ورزش دانشگاه آزاد

یرود؟
دادکان م 
تغییرات در معاونتهای دانشگاه آزاد باعث شده معاون ورزش این نهاد در
آستانه ترک آن قرار بگیرد.
به گزارش تسنیم ،فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه هیئت رئیسه
دانشگاه گفت که معاونت ورزش در معاونت دانشجویی فرهنگی تجمیع شده و امور
تربیت بدنی دانشگاه در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی اداره میشود.
در واقع حوزه ورزش در دانشگاه آزاد از معاونت تبدیل به زیر مجموعه بخش
دیگری به نام «معاونت دانشجویی فرهنگی» شده و این تغییر ساختاری میتواند
منجر به جدایی محمد دادکان از دانشگاه آزاد شود .رئیس پیشین فدراسیون فوتبال
در سالهای اخیر به عنوان معاون ورزش دانشگاه آزاد فعالیت میکرد و اقدامات زیادی
را نیز در این حوزه انجام داد ،اما با تغییرات اخیر به نظر میرسد شاهد جدایی او از
این نهاد باشیم.
شنیده میشود دادکان ممکن است به سازمان ورزش شهرداری تهران برود ،اما هنوز
چیزی در این باره قطعی نیست.

بازی هفته گذشته:
فوالد خوزستان  -۲گسترش فوالد یک
پرسپولیس یک -سیاه جامگان یک
جایگاه در جدول:
گسترش فوالد :با ۳امتیاز شانزدهم
پرسپولیس :با  ۱۰امتیاز دوم
نتایج قبلی در لیگ:
گسترش فوالد :باخت ،برد ،باخت ،باخت
پرسپولیس :مساوی ،برد ،برد ،برد
بهترینگلزن:
گسترش فوالد :رضا خالقیفر۲ ،گل
پرسپولیس :فرشاد احمد زاده و مهدی طارمی ۲ ،گل
بهترینبازیکن:
گسترش فوالد :رضا خالقیفر با نمره  ،۳سی و هفتم
پرسپولیس :محمد انصاری با نمره  ،۲،۵دوم
تیم داوری :موعود بنیادی فر با کمک سعید علی
نژادیان و تورج عیوض محمدی
پرسپولیس پس از  ۲۰روز دوباره به لیگ برمی گردد.
حضور قرمزها در لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا بازی
هفته پنجم آنها با تاخیر برگزار شود .پرسپولیس امروز در
هفته پنجم میهمان تیم گسترش فوالد تبریز است.
شاگردان برانکو با برد در این بازی می توانند دوباره به صدر
جدول برگردند.
قهرمان فصل قبل این فصل را هم خیلی خوب شروع کرد و با
سه برد به بازی چهارمش رفت .تساوی ناباورانه مقابل سیاهجامگان
مانع رکوردشکنی پرسپولیس شد .از طرفی پارس جنوبی تیم
شگفتی ساز این فصل خود را به صدر جدول رسانده است .قرمزها
پس از تساوی مقابل سیاهجامگان یک بازی هم در آسیا انجام
دادند که در آن بازی به یک تساوی ارزشمند مقابل االهلی دست
پیدا کردند.

پرسپولیس برای پس گرفتن صدر باید در خانه تیم ته جدولی
گسترش فوالد پیروز شود.
گسترش فوالد برخالف پرسپولیس شروع ضعیفی داشته است.
این تیم سه بازی از چهار دیدارش را باخته است .این تیم با
مربی گری لوکا بوناچیچ تغییرات زیادی در ابتدای فصل نقل و
انتقاالت داشت .گسترش در این چند هفته هم بیکار ننشست،
چند بازیکن از این تیم رفتند و چند بازیکن جذب شدند .سامان
نریمان جهان یکی از خریدهای جدید این تیم است که امروز
میتواند برابر تیم سابقش به میدان برود .تقابل آندرانیک تیموریان
با پرسپولیس هم جالب خواهد بود.
هنریکه ،محسن حسینی و جهانبخش جدید ترین خریدهای
گسترش محسوب میشوند .این تیم در روزهای گذشته چند
بازیکن را هم از دست داد.

پرسپولیسبدونملیپوشان
پرسپولیس برای این بازی مشکالتی هم دارد ،این تیم سهشنبه
هفته بعد در آسیا با االهلی بازی دارد و باید حواسش به آن بازی
حساس هم باشد .از طرفی علیرضا بیرانوند ،وحید امیری ،محمد
انصاری و مهدی طارمی چهار ملی پوش پرسپولیس سهشنبه به
میدان رفتند و به احتمال فراوان برانکو از آنها در این بازی استفاده
نخواهد کرد .از طرفی سید جالل حسینی هم کمی آسیب
دیده و به همراه تیم به تبریز نمی رود .بشار رسن هافبک عراقی
پرسپولیس هم برای عراق به میدان رفت و او هم در بازی امروز
غایب خواهد بود.
با این حساب دست برانکو برای بازی امروز خیلی باز نیست و
او بدون چهار ،پنج بازیکنش به میدان می رود .این موضوع البته
فرصت خوبی در اختیار بازیکنانی مثل گادوین منشا ،شایان مصلح

و سیامک نعمتی قرار می دهد که خودی نشان دهند.
این بازی تقابل دو مربی کروات لیگ است .برانکو و لوکا خیلی
هم رابطه صمیمانهای باهم ندارند.
برانکو ایوانکوویچ متخصص برنده شدن مقابل گسترش است و
در چهار بازی گذشتهاش مقابل این تیم برنده شده است .برانکو
هیچ تیمی را به اندازه گسترش فوالد شکست نداده است.
بازی امروز نهمین تقابل دو تیم است .پرسپولیس در هشت
بازی قبل صاحب  ۵برد ،یک تساوی و دو باخت شده است.
گسترش فوالد و بوناچیچ برای این بازی انگیزه زیادی دارند،
پیروزی در این مسابقه آنها را تا رده یازدهم باال می برد .این بازی
اگر مساوی شود گسترش در انتهای جدول باقی می ماند .نکته
جالب این است اگر پرسپولیس در این بازی ببازد استقالل تهران
تیم آخر جدول می شود!

رئال بی رقیب خواهد شد؟

احتمال جدایی بارسا از اللیگا قوت گرفت
احزاب جدایی طلب کاتالونیا در حال بررسی آخرین اقدامات الزم برای جدایی
از کشور اسپانیا هستند.
به گزارش ورزش سه ،قرار است به زودی رفراندوم نهایی در کاتالونیا برگزار شود تا در
صورت رای مثبت مردم ،این ایالت از اسپانیا جدا شود.
جرارد استوا ،رئیس اتحادیه فدراسیون های ورزشی ایالت کاتالونیا و کمیته المپیک

این ایالت در مورد سرنوشت تیم فوتبال بارسلونا و نیز دیگر تیم های این ایالت پس از
استقالل کاتالونیا گفت« :بارسا این شانس را خواهد داشت تا خودش لیگی که دوست
دارد در آن حضور داشته باشد را انتخاب کند .این لیگ می تواند فرانسه ،پرتغال ،اسپانیا
یا هر کشور دیگری باشد.از لحاظ اقتصادی ما بررسی کرده ایم که در صورت جدایی از
اسپانیا 93 ،میلیون یورو بر درآمد های ما افزوده خواهد شد و از هر لحاظ استقالل به

سود ما خواهد بود».
این در حالی است که طبق قانون اسپانیا ،تنها دولت مستقلی که می تواند در
رقابت های ورزشی اسپانیا شرکت کند ،آندورا است .خاویر تباس ،رئیس اللیگا نیز سال
گذشته گفته بود که در صورت استقالل کاتالونیا ،بارسلونا ،اسپانیول و جیرونا حق حضور
در اللیگا را نخواهند داشت؛ مگر اینکه قانون در این مورد تصحیح شود.

برنامه کیروش «استثنائی» است

تاج ۸ :بازی تدارکاتی خواهیم داشت
رئیس فدراسیون فوتبال میگوید که در جلسه با کیروش
برنامههای آمادهسازی تیم ملی مرور شده است .او همچنین
با اشاره به حاشیههای بازی تیم ملی با سوریه تاکید دارد
که اکنون آمادگی ساختاری و فیزیکی برای حضور بانوان در
ورزشگاهها فراهم نیست.
به گزارش ایسنا ،مهدی تاج پس از جلسه با کارلوس کیروش در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :جلسه خوبی را با آقای کیروش برگزار
کردیم و یک بار دیگر برنامههای آمادهسازی تیم ملی را مرور کردیم.
قرار است انشاءاهلل در هفتم مهرماه پیش از دیدار برابر روسیه ،با تیم
ملی فوتبال توگو دیداری دوستانه داشته باشیم.
وی ادامه داد :با توجه به این که برخی از تیمهای ملی در گیر و
دار مقدماتی جام جهانی هستند نتوانستیم با هر تیمی مذاکره کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد :به این دلیل با توگو بازی
میکنیم که ممکن است یک کشور آفریقایی با ایران در جام جهانی
همگروه شود .ما یک بازی با توگو و یک بازی با روسیه در روسیه
انجام میدهیم .برنامه ما این است که هشت بازی تدارکاتی داشته
باشیم که دو تا از آنها قطعی شده است .ما با کیروش صحبت
کردیم که برنامهاش را مکتوب بدهد تا به دنبال نقدینگی الزم برای
برنامههای او برویم.
تاج در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی ایران با سوئد هم بازی
دوستانه برگزار میکند گفت :اگر بخواهم برنامه منظم و مکتوبمان
را بگویم دو بازی با روسیه و توگو قطعی است .همچنین این که
به روسیه میرویم اتفاق خوبی است چون احتمال دارد یک کشور
آفریقایی همگروه ما شود و همچنین روسیه هم از کشورهای حاضر
در جام جهانی است و احتمال همگروهی با این تیم هم وجود دارد.
این دو بازی تدارکاتی که قطعی شدهاند مناسب هستند .همچنین ما
نمیتوانیم طبق قوانین فیفا در دو قاره مختلف بازی کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامههای این فدراسیون برای
صعود تیم ملی از گروهش در جام جهانی روسیه تصریح کرد :برای
این اتفاق چند فاکتور اهمیت دارد .کیروش برنامهای استثنایی که
برای این صعود به ما داده و ما سه ساعت با هم درباره آن صحبت
کردیم و به دنبال این هستیم که آن را اجرایی کنیم .در این جلسه
هر دوی ما درباره اتفاقات دو هفته اخیر ناراحت بودیم و به این نتیجه
رسیدیم هر دو طرف از این اتفاقات ضرر میکنیم .در حال حاضر
چون برنامه مکتوب داریم میتوانیم مکتوب تصمیم بگیریم.
او در ادامه درباره وضعیت پاداش ملیپوشان اظهار کرد :پاداشها
طبق آییننامه پرداخت میشود .میگویند فشار وارده بر فدراسیون
باعث پرداخت پاداشها شده اما این طور نیست .ما طبق آییننامه
تعیین شده پاداشها را پرداخت میکنیم .تالشمان این است که
قبل از اولین بازیمان تکلیف پاداش صعود و سه موفقیت اخیر
ملیپوشان مشخص شود.
تاج در ادامه درباره این که عنوان شده در دیدار ایران برابر سوریه
تبانی انجام شده است گفت :من اصال این موضوعها را قبول ندارم.
کسانی که این مساله را مطرح میکنند بهتر است بدانند ما در چند
سال گذشته برابر سوریه در ورزشگاه آزادی چه نتایجی کسب
کردهایم .وقتی دو بار توپ به دیرک دروازه میخورد خودش نشان

دهنده این است که این مسائل هیچ کدام درست نیست .بازیکنان ما
هم جوان بودند و میخواستند ابتدا گل نخورند که همین بیتجربگی
باعث شد پس از دریافت گل اول کمی شرایط تیم تغییر کند اما
همین که توانستیم بدون شکست ،دور مقدماتی جام جهانی را پایان
ببریم بسیار خوب بود .البته این تساوی برای ما الزم بود چرا که
غرور کاذب را که در برخی ایجاد شده بود از بین برد .البته من از
کسب نتیجه مساوی خوشحال نیستم اما میبینم توقعات را باید به
اندازهای که هستیم بیاوریم .ما از امروز دیگر باید با تیمهای قدرتمند
بازی کنیم.
او درباره این که سوریها از مهماننوازی ایران هم گالیهمند بودند
گفت :اگر علیه مهماننوازی ما صحبتی مطرح شده باشد ،درست
نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبتهایش با
اشاره به برگزاری جشن صعود در ورزشگاه آزادی گفت :ما برای
برگزاری این جشن برنامهریزیهایی از قبل انجام داده بودیم .حتی
برنامههای قبل از بازی هم به طور کامل اجرا شد اما برای بعد از
بازی ناظر بازی اعالم کرد که اجازه نمیدهد نورافشانی انجام شود
زیرا ما در دیدار برابر کره یک بار سقف اخطار را دریافت کرده بودیم،
در این بازی ریسک نکردیم تا مجددا با جریمه یا محرومیت مواجه
نشویم .به همین خاطر نورافشانی را انجام ندادیم .البته ناظر فیفا
اعالم کرده بود در صورتی اجازه میدهد این کار انجام شود که
اتوبوس تیم ملی سوریه از ورزشگاه خارج شود .کیروش هم حتی
برای برگزاری مراسم  ۱۰دقیقه بازیکنانش را در میانه زمین نگه
داشت و حتی یک دور افتخار هم با آنها زد اما به هر حال این
مساله انجام نشد.
تاج درباره پاداش  ۲.۵میلیاردی وزارت ورزش و جوانان هم گفت:
این مبلغ به عنوان پاداش صعود پرداخت شده و ما هم این پول را
در همان جایی که اعالم شده هزینه و بر اساس آییننامهها رفتار

میکنیم .اگر خاطرتان باشد دوره قبل هم که به جام جهانی رفتیم
دولت پاداشی را به عنوان پاداش صعود پرداخت کرد که این بار هم
از طریق وزارت ورزش انجام شده است.
تاج درباره سفر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به ایران هم گفت:
با نامهنگاریهایی که انجام شده قرار است رئیس فدراسیون آلمان
به ایران بیاید تا قراردادهای خواهرخواندگی در همه ردههای سنی
به امضا برسد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره اشتباه در بلیت فروشی و فروش
بلیت به بانوان اظهار کرد :ما که در ورزشگاه حاضر میشویم در
جریان واقعیتهای موجود درون ورزشگاه هستیم .در حال حاضر
از لحاظ ساختاری و فیزیکی آمادگی ورود بانوان را نداریم .باید
گیتهای ورودی جداگانه داشته باشیم که این اتفاق نیفتاده است .با
آن اشتباهی هم که در سیستم بلیت فروشی رخ داد تنها  ۱۱نفر از
بانوان بلیت خریدند که با تذکر ما آن بلیتها ملغی شد.
او افزود :بحث دوم رایگان کردن حضور تماشاگران در ورزشگاه
بود که این تصمیم از سوی فدراسیون گرفته نشد .اگر این تصمیم
از سوی فدراسیون بود در سایت ما اعالم میشد .اسپانسر این کار
را کرد و با خرید بلیتهای باقی مانده ،بازی رایگان شد .البته تعداد
بلیت خوبی هم فروخته شد که نزدیک به  ۳۳هزار بلیت بود.
تاج درباره حضور بانوان سوری در ورزشگاه آزادی تصریح کرد :از
بانوان ایرانی هم حضور داشتند .دو سه بانوی ایرانی در  VIPحضور
داشتند که یکی از آنها نایب رئیس خودم بود .زمانی که سوریها
به ورزشگاه آمدند ،ما آنها را طبق قوانین بینالمللی به ورزشگاه راه
دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان در پاسخ به این سوال که چرا
وقتی حضور بانوان سوری باعث ایجاد مشکل نشد ،به بانوان ایرانی
هم اجازه حضور در ورزشگاه ندادید؟ گفت :این مسالهای است که
باید بررسی شود.

آفساید
یاران عبادیپور برای لیگ
لهستان آماده میشوند
یاران میالد عبادیپور در تیم اسکرا
بوهاتوف پیش از آغاز لیگ لهستان در
چند تورنمنت تدارکاتی شرکت خواهد
کرد.
به گزارش تسنیم ،تمرینات تیم «اسکرا
بوهاتوف» برای فصل جدید لیگ والیبال
لهستان از روز سهشنبه  18مرداد زیر نظر
«روبرتو پیاتزا» ،مربی ایتالیایی این تیم آغاز شده
است .اسکرا در حدود یک ماه گذشته فقط در
سالن اختصاصی خود تمرین کرده است.
رئیس باشگاه اسکرا در مورد روند آمادهسازی
بازیکنان باشگاهش اظهار داشت :تمرین مداوم
در سالن اختصاصی تیم ،کمی کسل کننده ولی
الزم و حیاتی بود .بازیکنان ما در این یک ماه
باید برای فصل پیش روی لیگ لهستان آماده
شوند .ما در طول  6ماه آینده حدود  50مسابقه
برگزار خواهیم کرد و این تمرینات ،پایههای تیم
ما را شکل خواهد داد.
او ادامه داد :ما در یک ماه گذشته نتوانستیم
تمرینات خود را در غالب بازی والیبال انجام
دهیم و بازیکنان حتی یک ست هم بازی نکردند
چون تعدادی از بازیکنان ما درگیر مسابقات
قهرمانی اروپا بودند و میالد عبادیپور هم در
رقابتهایی آسیایی شرکت داشت .در هر حال با
استفاده بازیکنان تیم دوم باشگاه ،تمرینات تیم،
سر و شکل مناسبی به خود گرفت.
گریگوژ اوماژ ،نیکوالی پانچف ،سرکو
لیسینیاک و میالن کاتیچ ،اوایل هفته آینده به
تمرینات تیم ملحق میشوند و میالد عبادیپور
نیز اواخر سپتامبر (اول مهر  )1396به لهستان
یرود.
م 
تیم اسکرا بوهاتوف پیش از آغاز لیگ لهستان
در چند تورنمنت تدارکاتی شرکت خواهد کرد.
این تیم ،مدافع عنوان نایب قهرمانی لیگ است.

