Tarafımızda olmayan bertaraf olur!

01.02.2013 Cuma

Dün akşam saat 18:00’de Nou Camp’ta oynanan Şampiyonlar Ligi Finalinde mücadele eden
takımlardan gülen taraf Real Fusion oldu. Başabaş giden karşılaşmada, birçok taktik denemesine
rağmen tutarlı bir futbol sergileyemeyen Coldcelona 7-5 yenilmekten kurtulamadı.

DUVAR FARUK

BİTTİM BEN!
Coldcelona takımının büyük umutlarla sırf bu maç için
bir servet ödeyerek Real Fusion takımından transfer
ettiği Sinan’ın uzaktan attığı bir şut direkten dönerken
maçta bekelenen performansı veremedi. Kaptan
Kamil’in “Onun göbeği yeter! Çok klas bir oyuncu,
bizde olursa yıldızı parlar.” diyerek getirttiği oyuncu
hakkında Ayhan : “Gördük göbeğini…” dedi.

Coldcelona takımından bu maç için özel
olarak transfer edilen Faruk, defanstaki
üstün
performansıyla
eski
takım
arkadaşlarına nefes aldırmadı. Rakip
forvetlerinin tüm şutlarına karşı adeta bir
duvar gibi set oluşturan Faruk’u maç
sonrası takım arkadaşları omuzlarda taşıdı.
Oyuncunun satılmasında rol oynayan
Coldcelona Kaptan Yarısı Ayhan’ın
pişmanlığı yüzünden okunuyordu. Ayhan
maç sonrası şu yorumu yaptı : “Arkadaş bir
türlü anlamıyorum. Bizim takımdan giden
yıldız kesiliyor. Yemek, sigorta, akbil ne
isterlerse verdik. Verik di mi Samet?”

Antremanlarda sigara içtiği bilinen Sinan’ın maçın son
10 dakikasına giridiğinde, enerjisi tükendi. Artık
koşamayan Sinan yere yığıldı ve takım arkadaşlarına
“Benden ümidi kesin” dercesine şöyle bağırdı :
“Bittim Beeen!!!”

EFSANE GERİ DÖNDÜ

İŞTE BARIŞ

Her maçta tekniği dahah da ilerleyen Barış bu
maçta adeta formunun zirvesindeydi. Gerek
defansta gerekse orta sahada rakibin
paslarını kesip kontra atakalr hazırlayan Barış
mükemmel bir futbol sergiledi.

Takımın mükemmel futbolu, orta saha oyuncusu
Murat’ı da tetikledi. Takımın ünlü forveti Ergül’ün
oluşturduğu pozisyonlarda fırsatçılığını konuşturan
Murat rakibi gol yağmuruna tuttu. 3 şutu da
direkten dönen Murat’ın bu performansı tüm
taraftarlardan alkış aldı.

YENİ YILDIZ CİHAN
TEK FORVET ERGÜL

Maçtaki yıldızlardan biri de Coldcelona’nın yeni oyuncusu
Cihan’dı. Sahada basılmadık yer bırakmayan, her alanda görev
yapan ve galibiyet için takımını sırtalayan Cihan’ın talihsizliği
yanlış takımda oynamasıydı. 

PGS ADNAN

Real Fusion ekibini golleriyle
finale kadar taşıyan takımın tek ve
vazgeçilmez forveti Ergül bu
maçta da üstüne düşen görevi
fazlasıyla yaptı. İlk yarıda, üstün
performansıyla
tek
başına
forvette oynadı ve rakip takımın
defansını adeta peşinde gezdirdi.
İkinci yarı Orta Saha ve forvet
görevi yapan Ergül, zaman zaman
defansına da yardıma koştu. Attığı
ve “Al da at” dercesine takım
arkadaşı Murat’a attırdığı gollerle
oyunun skorunu belirledi.

Real Fusion’ın Final için
transfer ettiği kaleci Adnan,
maçın yıldızlarından biriydi.
Müthiş
kurtarışları
maçın
kaderini değiştirirken Teknik
direktör : “Aradığımızı Bulduk.”
dedi.

OLDU MU SAMET

Bursaspor’dan alınan Samet
bu maçta çok gergindi.
Elinden geleni yaptıysa da
kendini
bir
türlü
beğendiremeyen
yıldızın
haftaya
eski
takımına
gönderilmesi gündemde.

SON SAMURAY BİLAL
Maça hakem
hataları
damgasını vurdu. Defansın
geçilemeyen ismi Bilal’in
sakatlandığı
pozisyonda
devam kararı verildi ve
pozisyon golle sonuçlandı.
Haksızlıklar
karşısında
yılmayan Bilal, sakat halde
kaleye geçti ve yine rakibin
korkulu rüyası oldu.

