Anadoluspor
3:2 Erfolg der Ü40 gg. SV Hürriyet-Burgund
Fußball > Ü40 von Soner Aydinoglu am 20.09.2018
Berlin Anadoluspor'un 40 yaş üstü ekibi, bu sezon yükseldiği Federasyon Ligi'nin 10 yıldan beri
müdavimi, 2009/10 sezon lig şampiyonu ve 2011/12 ile 2014/15 lig ikincisi SV Hürriyet Burgund
takımını, oldukça çekişmeli bir mücadele sonunda 3:2 yenmeyi başardı. İlk yarısı 0:0 berabere
biten karşılaşmanın golleri ikinci yarıda geldi. İlk yarının bitimine yakın sürpriz bir şekilde
hocasının oyundan aldığı takımın forveti Hasan Çil, aldığı taktik bilgiler sonrası ikinci yarının ilk
saniyelerinde defansın bel kemiği Rıfat Beyenal'ın rakipten çaldığı topu büyük bir ustalıkla
kendisine asist yapması sonucu rakip defansı ve kaleciyi ustalıkla geçmesini bildi takımını 1:0
öne geçirdi. Bu golden sonra çabuk toparlanarak 2 gol bulan SV Hürriyet, oyunda şiddetin
dozajını artırınca Hasan Çil'i ceza sahası içerisinde faul ile düşürdü. Geçen hafta benzer şekilde
ceza sahası içerisinde düşürülmesine rağmen penaltısı verilmeyen takımın yeni transferi Hasan
Çil'in penaltısı bu defa olayı yakından takibeden Alman Hakem tarafından verildi. Gayet başarılı
bir maç yöneten Hakemin kesin kararını şiddetli bir şekilde protesto eden SV Hürriyet Burgund
oyuncularının sportmenliğe yakışmayan tavırları ise tepki topladı. Penaltıyı gole çeviren Metin
Topçu, adının hakkını verdiğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Son dakika golüyle Anadolusporu
galibiyete taşıyan ise takımın jokerlerinden Mehmet Şengönül oldu. Rakip takım defansını şık bir
aşırtma hareketiyle geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, usta bir vuruşla topu filelerle
buluşturmayı başardı. Mağlubiyet golünden sonra baskılarını artırarak gol bulmaya çalışan rakip
takımın oyununu ise tecrübeli orta saha ve defans oyuncuları olan Engin Karadayı, Zafer Koç ve
Bayram Atmacar ile Bülent Karaoğlan bozarak SV Hürriyete geçit vermedi. Kalesinde devleşerek
ayağındaki sancılara rağmen kalesini rakip takıma kapatan Anadolusporun tecrübeli kalecisi
Murat Anık ta galibiyette önemli bir pay edindi. Böylece Anadoluspor 4 maçta 7 puan toplayarak
bu zorlu ligde 5.liğe yükseldi. Anadolusporu bu başarısından dolayı kutluyoruz.
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