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فهرست آسیایی پرسپولیس ارسال شد
باشگاه پرسپولیس فهرست بازیکنان تیمش برای لیگ قهرمانان آسیا را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد.به گزارش ایسنا ،مدیران باشگاه پرسپولیس فهرست بازیکنان مد نظر سرمربی پرسپولیس برای
نماه در
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را همراه با مدارک مورد نیاز به فدراسیون فوتبال ارائه کردند تا به  AFCارسال شود .پرسپولیس درنخستین دیدارش در لیگ قهرمانان آسیا سهشنبه  ۲۴بهم 
ورزشگاه آزادی به مصاف نسف قارشی ازبکستان خواهد رفت.

تاج :عمان با رایزنی  AFCمیزبانی ایران را پذیرفت

سانتر از همه جا

لحن علی کریمی خوب نبود

درپی جلسه سخنگوی دولت با مدیر اجرایی فدراسیون جهانی

با تصمیم فیفا ،اسپانیا در جام جهانی  ۲۰۱۸حضور
خواهد داشت

تیم ملی اسپانیا بدون هیچ مشکلی میتواند در جام جهانی به رقابت بپردازد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،اینیگو مندس د ویگو (سخنگوی دولت اسپانیا)،
توانست فاطما سامورا (مدیر اجرایی فیفا) را در رابطه با قضیه آنخل ماریا ویار ،رئیس
پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا راضی کند .مندس در رابطه با این موضوع به سامورا
گفت که دولت در این موضوع هیچ دخالتی ندارد و تنها مراتب قانونی باعث تاثیر در
انجام این موضوع شده است.
با این تصمیمگیری فیفا ،اسپانیا میتواند بدون هیچ مشکلی در جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه بازی کند.
دسامبر گذشته فیفا نامهای را به فدراسیون فوتبال اسپانیا فرستاد و به بحران موجود
در این سازمان به خاطر مساله ویار اشاره کرد .فیفا به خاطر این قضیه اسپانیا را به
حذف از جام جهانی تهدید کرده بود .ویار به خاطر رسوایی که به وجود آورد از سمت
ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا برکنار شد اما فقط جانشین موقت برای او انتخاب شد.

سوشا مکانی خواستار جدایی از نفت شد
دروازهبان تیم فوتبال نفت آبادان خواستار جدایی از این باشگاه شد.
به گزارش ایسنا ،انتقادات بسیار برخی هواداران به عملکرد سوشا مکانی پس از شکست
نفت آبادان در نیمهنهایی جام حذفی برابر استقالل تهران ،ناراحتی این دروازهبان را در بر
داشت تا جایی که او با قراردادن پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از مردم
آبادان خداحافظی کرد.
هر چند او در داربی خوزستان برابر فوالد نیز روی نیمکت نفت نشست ولی اکنون
جداییاش از جمع طالییپوشان جدیتر شده و خواستار فسخ قرارداد خود است.
مکانی روز یکشنبه نیز در تمرین نفت آبادان شرکت نکرد و احتماال طی یکی دو روز
آینده قرارداد او با این باشگاه فسخ میشود.

انتقاد سرمربی آلکمار از حرکت خودخواهانه جهانبخش
سرمربی آلکمار به انتقاد از حرکت علیرضا جهانبخش در بازی برابر
روداکرکراد پرداخت.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از تلگراف هلند ،آلکمار تیم سوم جدول ردهبندی دوشنبه
شب برابر روداکرکراد قرار گرفت که همگان انتظار پیروزی آلکمار را داشتند و وقتی
این تیم دو بر یک از حریف خود پیش بود ،علیرضا جهانبخش در یک صحنه در کنار
زمین در جریان بازی پنج بار رو پایی زد.
اقدامی که باعث عصبانیت تیم حریف شد و در نهایت روداکرکراد توانست گل
تساوی را وارد دروازه آلکمار کند.
جان وندن بروم ،سرمربی آلکمار با انتقاد از حرکت علیرضا جهانبخش ،گفت :من از
حرکت او ناراحت شدم ،چون این حرکت بیاحترامی به حریف است و احساس غرور
و خودخواهی را نشان میدهد .جهانبخش به صورت غیرعمد تیم حریف را عصبانی
کرد و انگیزه آنها را بیشتر کرد .او میتواند این حرکات را در تمرین انجام دهد ولی
نمیتواند در جریان کار رسمی این کار را انجام دهد .متاسفانه ما در این بازی با وجود
این که خیلی خوب بازی کردیم ،دو امتیاز را از دست دادیم.

سازمان لیگ نام مربی استقالل را هم به محرومان
هفته بیستوسوم اضافه کرد
سازمان لیگ اعالم کرد ،مربی تیم فوتبال استقالل هم در هفته بیستوسوم
لیگ برتر نمیتواند تیمش را همراهی کند.
به گزارش سایت سازمان لیگ ،یزری سانیاک ،مربی تیم استقالل که در جریان بازی
با ذوبآهن از روی نیمکت اخراج شده بود ،در بازی هفته بیستوسوم محروم است و
نمیتواند تیمش را همراهی کند.
استقالل پنجشنبه هفته جاری در هفته بیستوسوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به
مصاف سپیدرود رشت خواهد رفت.

اورسجی جای مقصودلو نایب رئیس کبدی آسیا شد
رئیس فدراسیون کبدی کشورمان به عنوان نایب رئیس جدید فدراسیون
کبدی انتخاب شد.
به گزارش تسنیم ،عباس اورسجی ،رئیس فدراسیون کبدی کشورمان به عنوان نایب
رئیس کبدی آسیا انتخاب شد.
با این انتخاب محمدرضا مقصودلو که پیش از این نایب رئیس کنفدراسیون آسیا بود
این جایگاه را به اورسجی داد.
در حال حاضر نصراهلل سجادی نیز تا بازیهای آسیایی جاکارتا نایب رئیس فدراسیون
جهانی کبدی است.

رئیس فدراسیون فوتبال از ابالغیه رسمی  AFCمبنی
بر میزبانی نمایندگان ایران برابر عربستان در عمان خبر
داد .او گفته که ابتدا عمان درخواست ایران را نمیپذیرفت
اما با رایزنی کنفدراسیون فوتبال آسیا این درخواست را
پذیرفت.
به گزارش ایسنا ،مهدی تاج در حاشیه مراسم تجدید میثاق
با آرمانهای امام (ره) درباره این که گفته میشود عربستان
در انتخاب زمین بی طرف از سوی تیمهای ایرانی هم دخالت
میکند ،اظهار کرد :ما یک نامه اعتراضی مفصل به AFC
فرستادیم و یک نامه هم دوباره روز دوشنبه ارسال کردیم .به هر
جهت ما اعتراض خودمان را به صورت جدی انجام میدهیم و
نامههای ما هم مشخص است و ارسال شده است .البته باز هم این
موضوع را از طریق فیفا پیگیری میکنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این که تیمهای ایرانی
قطر را به عنوان میزبان انتخاب کردهاند اما  AFCعمان را برای
نمایندگان ایران در نظر گرفته است ،گفت :قبال ما عمان را به
عنوان میزبان انتخاب کرده بودیم اما مسئوالن فدراسیون فوتبال
این کشور در زمان مشخص جواب ما را ندادند و بعد از آن AFC
با عمان رایزنی کرد که میزبانی ما را قبول کند اما عمان هنوز هم
جواب ما را نداده و فقط به  AFCنامه نوشته است.
او درباره سفر به زوریخ و حضور در جلسه کمیت ه مسابقات و
این که آیا میتواند اعتراضات ایران به تصمیمات  AFCرا در این
جلسه مطرح کند ،گفت :به هر جهت خودم در این جلسه صحبت
میکنم و این موضوع را مطرح خواهم کرد.
تاج در ادام ه تاکید کرد AFC :در ابالغیهای عمان را به عنوان
میزبان تیمهای ایرانی اعالم کرده است که اتفاقا اعتراض خودمان
را نسبت به این موضوع اعالم کردیم.
او درباره حضور در مرقد امام خمینی (ره) ،اظهار کرد :خیلی
خوشحال هستم که در جمع روسای فدراسیون فوتبال در مرقد
امام راحل هستیم .این سنت بسیار خوبی است که هر ساله انجام

میشود .خدا امام را رحمت کند .قبل از انقالب ما ورزشگاه آزادی
را داشتیم ،اما بعد از انقالب ورزشگاه نقش جهان  ،غدیر اهواز،
یادگار امام (ره) تبریز  ،پارس شیراز و  ...را داریم .بعد از انقالب
مدالهای زیادی را کسب کردهایم .چندین مرتبه به جام جهانی
صعود کردیم .اینها امتیازاتی است که بعد از انقالب کسب کردیم.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در مرقد امام (ره) با حضور
در جمع خبرنگاران درباره بازیهای آمادهسازی تیم ملی در راه
جام جهانی  ۲۰۱۸گفت :همه بازیهای ما قطعی شده و یک

بویان نایدنوف به استقالل پیوست

درخواست بزرگان فوتبال استرالیا برای ملیپوش شدن ستاره ایرانی ملبورنسیتی

هافبک دو ملیتی مورد نظر شفر رسما به استقالل
پیوست.
به گزارش ورزش سه ،بویان هافبک مورد نظر وینفرد شفر
بعد از حضور در تهران و موفقیت در تست های پزشکی
صبح دوشنبه با حضور در باشگاه استقالل و پس از جلسه
با افتخاری ،توفیقی و شفر قرارداد خود را با این باشگاه به
امضا رساند.
این هافبک بلغارستانی – مقدونیه ای که سابقه  4بازی
ملی در تیم ملی مقدونیه را در کارنامه خود دارد ،در نیم
فصل اول در لیگ مصر حضور داشت؛ اما با شروع نیم فصل
از این لیگ جدا شد تا آبی ها اولین بازیکن مورد نظر شفر
را جذب کنند.
سرمربی آلمانی استقالل اعالم کرده بود که او دو بازیکن
را مد نظر خود قرار داده و احتماال استقالل با مامه بابا تیام  26ساله که سابقه بازی در دو تیم اینتر میالن و یوونتوس را در
کارنامه دارد تا پایان وقت نقا و انتقاالت زمستانی قرارداد امضا می کند.
بویان از ابتدای فصل در لیگ مصر حضور داشت اما نتوانست در این لیگ عملکرد خوبی داشته باشد و در دیدارهای زیادی
برای تیم مصری به میدان نرفت تا قرارداد خود را در نیم فصل فسخ کند.
این هافبک طراح و شوتزن با تصمیم شفر به مرکز زمین آبی پوشان اضافه خواهد شد تا جانشینی برای جپاروف و یا مکمل
او در ترکیب آبی پوشان باشد و مرکز زمین آبی ها را تقویت کند تا استقالل در هفته های فشرده پیش رو نگرانی کمتری برای
دیدارهای خود داشته باشد.

بزرگان فوتبال استرالیا خواهان این شدند که
فدراسیون فوتبال استرالیا جلوی رفتن دنیل ارزانی به
تیم ملی ایران را بگیرند.
به گزارش تسنیم ،نشریه « »Now Perthکه متعلق به
روزنامه «ساندی تایمز» استرالیا است ،در گزارشی به بررسی
پدیده ایرانی  -استرالیایی اِیلیگ استرالیا پرداخت و نوشت:
دانیال ارزانی در آستانه رفتن به جام جهانی است ،اما ممکن است
این اتفاق با پیراهن استرالیا نیفتد .بازیکن جوان ملبورنسیتی
در رقابتهای اِیلیگ استرالیا کام ً
ال روی فرم است و مارک
بوسنیچ ،دروازهبان پیشین ساکروس از مسئوالن فدراسیون
فوتبال استرالیا خواسته تا ترتیب حضور ارزانی در تیم ملی این
کشور را بدهند و ملیپوش شدن او را تضمین کنند .دلیل این
اصرار بوسنیچ هم این است که رقیب آسیایی استرالیا یعنی ایران
هم در نظر دارد تا دانیل ارزانی را برای پیوستن به تیم ملی این کشور وسوسه کند .بر اساس گزارش روزنامه «هرالد سان» ارزانی متولد
ایران است و نظر کارلوس کیروش را به خود جلب کرده ،کسی که میتواند او را به اردوی تیم ملی ایران دعوت کند .برت فنمارویک،
سرمربی جدید ساکروس در دیدار اخیر ملبورنسیتی مقابل بریزبین رور در ورزشگاه سانکراپ نبود تا بازی ارزانی را از نزدیک ببیند،
اما لوک کِیسرلی ،رئیس تیمهای ملی فدراسیون فوتبال استرالیا در ورزشگاه حضور داشت و در نظر دارد با پیشنهادی رسمی به این
بازیکن  19ساله ،او را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی استرالیا متقاعد کند .کِیسرلی در گفتوگو با خبرگزاری « »AAPاسترالیا گفت :این
ناامیدکننده خواهد بود اگر ارزانی پیراهن تیم ملی استرالیا را به تن نکند ،این در حالی است که او در ردههای پایه برای استرالیا بازی کرده
است .جان کاسمینا ،مهاجم پیشین تیم ملی استرالیا در تمجید از مهاجم ایرانی ملبورنسیتی گفت :این پسر استعدادی فوقالعاده است.

توکلی :پدرم از شدت خوشحالی گریه می کرد

قهرمان پنجگانه دوومیدانی آسیا گفت :در بازی های آسیایی
اینچئون با یک خطای میلیمتری مدال را از دست دادم؛ اما
این دوره می خواهم بروم و حقم را بگیرم.
به گزارش ورزش سه ،بدون شک تک ستاره زنان ایرانی در
مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا سپیده توکلی بود که اولین
و آخرین مدال را در بخش زنان برای کشورمان به ارمغان آورد .این
دختر  ۲۹ساله که روز اول به مدال نقره پرش ارتفاع رسید ،مقابل
دوربین ها وعده داد تا روز آخر را با مدال طالی ماده پنجگانه به
پایان برساند .سپیده توکلی به وعده اش عمل کرد و برای اولین بار
در مسابقات داخل سالن آسیا طالیی شد .او حاال با طالیی که در
تهران کسب کرده ،با انگیزه ای بیشتر به بازی های آسیایی ۲۰۱۸
فکر می کند .به همین بهانه با دارنده مدال طالی پنجگانه آسیا
همکالم شدیم.
در پرش ارتفاع به نقره هم فکر نمی کردم
روز اول مسابقات در ماده پرش ارتفاع شرکت کردم که می دانستم
رقبای سرسختی از چین و ازبکستان دارم .من با دیدن رکوردهای
آنها به کسب مدال برنز امیدوار بودم و کسب عنوان سومی را
خوش بینانه ترین حالت برای خودم می دیدم .با این حال مشخص
بود که پرنده ازبکستان که فاصله زیادی با سایرین داشت و طالی او
از قبل محرز بود .خدا را شکر روز خوبی را سپری کردم و بدون خطا
توانستم مدال نقره این بخش را به دست آورم.
با  ۲بار رکوردشکنی طال گرفتم
از همان ابتدا گفته بودم که هدف من در ماده پنجگانه مدال طال
است .در اکثر بخش ها مقام اول را کسب کردم .حتی در پرش ارتفاع

آرزوهای دختر پرنده ایران بعد از شاهکار آسیایی

توانستم رکورد ایران را جابجا کنم .خیلی خوب مسابقه را به پایان
بردم و رکورد پنجگانه ایران را هم زدم .با کسب این مدال طال به
هدفم در این مسابقات رسیدم و توانستم وارد رنکینگ جهانی شوم.
فکر می کنم از ایران فقط من و حسن تفتیان در رنکینگ جهانی
باشیم که من االن در بخش پنجگانه نفر چهل و چهارم هستم.
پدرم از شدت خوشحالی گریه می کرد
من تصمیم گرفتم برای تقدیر از زحمات خانواده ام ،آنها را روی
سکو دعوت کنم .به هر حال مادرم در تمام  ۲روزی که مسابقه
داشتم ،کنار من بود و همیشه رقابت های من را از نزدیک می دید،

مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا

پدرم هم خودش ورزشی است و خیلی عالقه دارد من پیشرفت کنم.
وقتی قهرمان شدم و با او تماس گرفتم ،از شدت خوشحالی گریه کرد
و خودش را به سالن مسابقات رساند .همسرم و مربی ام نیز نقش
پررنگی در موفقیت من داشتند .سعی کردم با بردن آنها روی سکو
کمی زحماتشان را جبران کنم.
می توانستم خیلی باالتر از این ها باشم
من یک ماه دیگر  ۲۹ساله می شوم .هنوز هم برای پیشرفت
فرصت دارم؛ اما قطعا اگر زودتر از این ها به من رسیدگی و توجه
می شد ،االن در جایگاه باالتری حضور داشتم .قطعا هر ورزشکاری با

برنامه ریزی دقیق روند سریعتری در پیشرفت دارد .همیشه مشکالت
و موانعی در راه من بوده که سعی کردم آنها را پشت سر بگذارم .من
از  ۱۸سالگی در تیم ملی هستم و شاید تازه به مرز پختگی رسیدم.
مدال بازی های آسیایی ساده به دست نمی آید
برای گرفتن مدال در بازی های آسیایی به حمایت بیشتری نیاز
دارم .قطعا رقبای من ننشسته اند و نگاه کنند تا من بروم و مدال
بگیرم .خودم تمام تالشم را می کنم؛ اما قطعا کافی نیست .فدراسیون
باید نگاه ویژه ای به من برای بازی های آسیایی داشته باشد .من در
اینچئون نیز با یک خطای میلیمتری مدال را از دست دادم؛ اما این
دوره می خواهم بروم و حقم را بگیرم.
به من می گویند پرنده ایران
ورزشکاران پنجگانه که لقب خاصی ندارند؛ اما من کارم را در
دوومیدانی از پرش ارتفاع شروع کردم و هم اکنون رکورددار این
رشته هم هستم .به من می گویند پرنده ایران؛ اگرچه باید بیش از
توجه به این لقب ها تمرکزم روی کارم باشد تا بتوانم به مدال های
بیشتر و با ارزش تری برسم.
نگاه وزیر و معاونش به من جلب شد
بعد از مدالی که در مسابقات داخل سالن آسیا گرفتم ،خانم
محمدیان ،معاون امور بانوان وزارت ورزش به من پیام شخصی داد
و تبریک گفت .از سویی امروز وزیر ورزش را در مرقد امام(ره) دیدم
که از من پرسید چه برنامه ای برای بازی های آسیایی داری که من
هم گفتم با حمایت شما می خواهم مدال بگیرم .کیهانی ،رئیس
فدراسیون دوومیدانی هم به من گفت کمی استراحت کن و سپس
با برنامه ریزی ویژه باید خودت را برای بازی های آسیایی آماده کنی.

زیدان همچنان بهترین مربی جهان برانکو  ۵پله سقوط کرد

حذف میزبان رقابتها با شکست مقابل ویتنام
میزبان رقابتهای فوتسال جام ملتهای آسیا با شکست مقابل ویتنام از دور
پیکارها کنار رفت.
به گزارش فارس ،در پنجمین روز مسابقات فوتسال قهرمانی جام ملت های آسیا که
در چین تایپه در حال برگزاری است تیم ملی فوتسال مالزی مقابل بحرین قرار گرفت
و با نتیجه  ۳بر یک به پیروزی رسید .با وجود این نتیجه بحرین به دلیل تفاضل گل
بهتر به مرحله بعد صعود کرد.
در بازی دیگر میزبان مسابقات چین تایپه مقابل ویتنام قرار گرفت که در این دیدار
تیم ملی ویتنام توانست  ۳بر یک چین تایپه را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند
در نتیجه چین تایپه میزبان مسابقات از دور این رقابتها حذف شد.

جلسه خوب با کیروش داشتیم .هر  ۷بازی ما قطعی شده است.
او درباره قهرمانی مراکش در جام ملتهای آفریقا گفت :مراکش
قهرمان آفریقا ،ایران قهرمان آسیا ،اسپانیا قهرمان دنیا و پرتغال هم
قهرمان اروپا است .این گروه قهرمانان است .برنامه ریزی ما طوری
است که امیدوار به صعود هستیم و ناامیدانه برخورد نمی کنیم.
نباید شکست خورده وارد شویم و قهرمانانه به مسابقات میرویم.
اگر از گروه مان باال برویم ،دنیا مقابل ایران تعظیم میکند .هفت
مسابقه فوتبال پیش بینی کردیم .همه بازی های تدارکاتی ما

قطعی شده و قرارداد بستیم .سعی ما این است که این بازی
را برگزار کنیم .تنها مشکل ما این است که نقدینگی نداریم.
امیدواریم از این حیث هم یک کاری انجام دهیم .مشکل کوچکی
نیست .دولت باید کمک کند.
تاج درباره انتقادات تند علی کریمی از داوریها و مسئوالن
فدراسیون فوتبال گفت :به هر جهت ما هم گوش دادیم .انتقادات
باید لحن خوبی داشته باشد .لحن کریمی خوب نبود.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره انتخاب عمان به عنوان
میزبان بازیهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا اظهار
کرد :من نسبت به تحلیلهای غیرمنصفانه ،نگرانم .وقتی دو باشگاه
ما عمان را برای میزبانی انتخاب کردند ،عمان جواب نداد و ما به
 AFCنام زدیم که قطر را می خواهیم .خودم با شیخ احمد،
رئیس فدراسیون فوتبال قطر صحبت کردم .یک روز بعد از نامه ما
قطر با درخواستمان موافقت کرد اما موافقت آن ها یک روز دیرتر
از موافقت عمان بود AFC .با عمان رایزنی کرده بود و عمان
پذیرفت میزبان ایران باشد.
تاج درباره حضور در جلسه کمیته مسابقات  AFCو کمک
گرفتن از این سازمان برای مداخله در مناقشه ایران و عربستان
گفت :پنج شنبه در فیفا هستم و وقتی را از اینفانتینو گرفتیم که
شرح ماجرا را به صورت مستند به او بگوییم.
او در پاسخ به این سوال که روز یک شنبه مسابقات شروع
میشود و تا حدی دیر شده گفت :یک شنبه مسابقات شروع
می شود اما ما این روال را منطقی نمی دانیم .معتقدم AFC
مسیر خطرناکی را میرود .نباید جانبدارانه عمل کند .این برای
 AFCخوب نیست .آن ها نمی توانستند ما را به صورت سیاسی
محروم کنند و این موضوع هم مربوط به سال  ۲۰۱۶در سفارت
عربستان در ایران است و هنوز هم آن رای شکسته نشده است.
همین که نتوانستند قطر را محروم کنند ،برای ما خوب است و
خوشبین هستیم .فدراسیون فوتبال باید تمام تالش خود را برای
احقاق حق خود انجام دهد.

قلعهنویی  ۳۴پله اوج گرفت
در جدیدترین رنکینگ بهترین مربیان فوتبال جهان برانکو  ۵پله سقوط کرد
اما امیر قلعهنویی  ۳۴پله اوج گرفت.
به گزارش فارس ،جدیدترین ردهبندی بهترین مربیان فوتبال جهان توسط سایت
کالبورلدرنکینگ اعالم شد که برانکو ایوانکوویچ در این فهرست رتبه  ۱۴۷را به خود
اختصاص داد.سرمربی کروات پرسپولیس  ۳۱۷۲امتیاز گرفت و نسبت به هفته قبل  ۵پله
سقوط داشت زیرا در هفته گذشته صاحب جایگاه  ۱۴۲بود.
علیرضا منصوریان ،مربی ابتدای فصل استقالل  ۲۲۶۴امتیاز گرفت و از رده  ۲۳۲تا رده
 ۲۳۴پایین آمد.

سیروس پورموسوی،مربی فوالد با  ۱۴۹۷امتیاز از رده  ۳۶۵تا رده  ۳۷۸سقوط کرد.
مجتبی حسینی ،مربی فصل قبل ذوبآهن هزار امتیاز گرفت و از رده  ۵۴۳تا رده ۵۴۵
سقوط کرد .اما امیر قلعهنویی ،مربی کنونی ذوبیها با  ۷۵۹امتیاز از رده  ۶۷۶تا رده ۶۴۲
امتیاز یعنی  ۳۴پله صعود کرد.
ردهبندی سایر مربیان ایرانی به این شرح است:
علی دایی ،سایپا۶۵۷ ،امتیاز ،رده ۶۹۴
کمالوند ،صنعتنفت ۴۵۲ ،امتیاز ،رده ۷۹۶
مهاجری ،پدیده  ۴۴۱،امتیاز ،رده ۸۰۱

کریمی ،گسترش فوالد ۴۱۱ ،امتیاز ،رده ۸۱۴
مجید جاللی ،پیکان ،رده ۸۶۲
مهدی تارتار ،پارسجنوبی جم ۳۱۵ ،امتیاز ،رده ۸۸۱
در این گزینش زالتکو کرانچار ،سرمربی عزل شده سپاهان با وجود برکناری ،در جدول
صعود کرد.وی با  ۲۸۰امتیاز از رده  ۹۱۶به رده  ۹۱۱رسید.
همچنین در این ردهبندی زینالدین زیدان ،سرمربی رئال مادرید با  ۱۷۸۹۲امتیاز اول
شد .رناتو گائوچو(گرمیو ۱۳۲۷۴،امتیاز) و ارنستو والورده(بارسلونا ۱۲۹۶۵ ،امتیاز) دوم و
سوم شدند.

