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خبر
وینگادا برای کیروش آنالیز میکند

ایران بدون مصدوم آماده بازی
با ویتنام شد

سرمربی پیشین پرسپولیس به محل تمرین
تیم ملی آمد.
به گزارش ایسنا ،آخرین تمرین تیم ملی
فوتبال ایران پیش از دیدار برابر ویتنام صبح
دیروز از ساعت  ١٠:٣٠به وقت محلی در زمین
اصلی ورزشگاه آل نهیان برگزار شد.
اتوبوس تیم ملی از حدود ساعت ١٠:۴۵
وارد ورزشگاه شد و بازیکنان راس ساعت ،١١
با پیراهنهای سفیدرنگ وارد زمین شدند تا
تمرین را آغاز کنند.
نلو وینگادا ،سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم
ملی امید ایران امروز به محل تمرین تیم ملی
آمد و نظارهگر کار شاگردان کیروش بود.
فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرد نلو وینگادا
به منظور بررسی سایر تیمهای ملی شرکت
کننده در جام ملتهای آسیا و تهیه گزارش و
آنالیز دیگر رقیبان برای تیم ملی از روز گذشته
فعالیتش را آغاز کرده است .او در اولین روز
حضورش ،دیدار تیمهای ملی اردن و سوریه را
در محل ورزشگاه مشاهده کرد.
حضور وینگادا در کنار تیم ملی به صورت
رایگان بوده و با توجه به سابقه قهرمانی وی
در جام ملتهای آسیا میتواند کمک شایانی
برای شناسایی سایر تیمها برای تیم ملی باشد.
زمانی که بازیکنان در حال گرم کردن بودند،
کارلوس کیروش در بخش دیگر زمین به
همراه اوسیانو کروز در حال استقرار موانع الزم
برای تمرینات تاکتیکی بود .بازیکنان با انجام
تمرینات کششی زیر نظر مک درموت گرم
کردند تا برای تمرین آماده باشند.
طبق قوانین  AFCخبرنگاران فقط
میتوانستند  ١۵دقیقه ابتدایی تمرین را پوشش
دهند و پس از آن باید محل تمرین را ترک
میکردند.
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مسیر احتمالی ایران تا فینال جام ملتهای آسیا بررسی شد

دیدار مجدد با فلسطین  ،یک چهارم نهایی تکراری با کرهجنوبی
مرحله اول گروهی تا حدی توام با شگفتی بود و
برخی از تیمها نتیجه غیرقابل انتظار کسب کردند.
از جمله میتوان به شکست مدافع عنوان قهرمانی،
استرالیا برابر اردن و پیروزی تنها با اختالف یک گل
کرهجنوبی مقابل فیلیپین اشاره کرد.
به گزارش وب سایت نود،هرچند که با گذشت
یک بازی نمیتوان در خصوص ردهبندی پایانی
مرحله گروهی قضاوت کرد ولی در صورتیکه
وضعیت فعلی حفظ شود از جمع تیمهای
سوم مرحله گروهی تیمهای قرقیزستان و لبنان
حذف خواهند شد و تیمهای سوم گروه های
 A،B،C،Dبه مرحله یک هشتم نهایی صعود
خواهند کرد.
اگر شرایط جدول به این وضعیت درآید ،ایران
در بازی نخست مرحله حذفی با فلسطین روبهرو
خواهد شد.هرچند که فلسطین در دیدار دوستانه
قبل از جام ملتهای آسیا ،تیم ملی را متوقف کرد
ولی به نظر میرسد اختالف سطح فوتبال دو کشور
به حدی است که این تیم تهدیدی برای صعود
ایران به مرحله یک چهارم نهایی ایجاد نخواهد
کرد.
طبق برنامه مسابقات ،تیم ملی پس از صعود
به جمع  ۸تیم برتر تورنمنت ،با برنده دیدار تیم
دوم گروه  Aو تیم دوم گروه  Cبازی خواهد کرد.
در گروه  Aبحرین و امارات میزبان در تمام موارد
با هم برابر هستند ولی به خاطر اینکه بحرین کارت
زرد کمتری دریافت کرده در جایگاه دوم جای دارد.
در گروه  Cنیز در روز نخست کرهجنوبی به سختی
موفق به غلبه بر فیلیپین شد تا به خاطر گل زده
کمتر بعد از چین در رده دوم قرار گیرد تا ایران
با برنده جدال دو تیم کره جنوبی و بحرین روبهرو
شود.
در دیدار کرهجنوبی با بحرین پیروزی کرهجنوبی
محتملتر خواهد بود و در این شرایط تکراریترین
یک چهارم نهایی تاریخ اتفاق خواهد افتاد.از دورهای
که مرحله یک چهارم نهایی در جام ملتهای آسیا
برگزار میشود به جز دوره قبل همیشه این دو تیم
در مرحله یک چهارم نهایی با هم دیدار داشتند
که با حفظ شرایط فعلی در این دوره این اتفاق
نیز خواهد افتاد.قطعا کرهجنوبی حریف دلخواه
شاگردان کیروش خواهد بود.تیم ملی با عبور

معرفی رقیبان تیم ملی والیبال
در راه المپیک

با پایان دور اول مرحله گروهی جام ملتهای آسیا ،مسیر تیم ملی تا بازی فینال در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی جدول ردهبندی بررسی شده
است.

مرحله اول
گروهی تا حدی
توام با شگفتی
بود و برخی از
تیمهانتیجه
غیرقابلانتظار
کسب کردند .از
جملهمیتوان
به شکست
مدافع عنوان
قهرمانی،استرالیا
برابر اردن و
پیروزی تنها با
اختالف یک گل
کرهجنوبیمقابل
فیلیپیناشاره
کرد
از کرهجنوبی در  ۲دوره اخیر انتخابی جامجهانی
صدرنشین گروه شده و از نظر روانی کامال از رقیب
سرتر است.
تیم ملی در صورت حفظ عادت خود و غلبه بر
کرهجنوبی به نیمه نهایی راه خواهد یافت.طبق

برنامه مسابقات در مرحله یک هشتم نهایی تیم
اول گروه ( Bاردن) با تیم سوم گروه ( Dویتنام)
دیدار خواهد داشت و همچنین تیم اول گروه F
(ژاپن) با تیم دوم گروه ( Eقطر) با هم روبه رو
خواهند شد .دو تیم پیروز این دو بازی در یک

چهارم نهایی به مصاف هم خواهند رفت تا تیم
پیروز این میدان رقیب ایران در نیمه نهایی جام
ملتهای آسیا باشد که به نظر میرسد از بین این
تیمها ژاپن شانس بیشتری برای رسیدن به نیمه
نهایی و مصاف با ایران خواهد داشت.

فدراسیون جهانی والیبال گروه بندی
مسابقات انتخابی المپیک  ۲۰۲۰را معرفی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
فدراسیون والیبال ،گروهبندی رقابتهای
انتخابی المپیک مشخص و اعالم شد.
فدراسیون جهانی والیبال اعالم کرد که تیم
ملی والیبال ایران در مرحله گروهی رقابتهای
المپیک  ۲۰۲۰در گروه پنجم با تیمهای روسیه،
کوبا و مکزیک هم گروه خواهد بود و در این
گروه باید شانس رسیدن به مسابقات المپیک
را دنبال کند.
گروه بندی این مسابقات بهاین شرح است:
گروه یک :برزیل ،مصر ،بلغارستان،
پورتوریکو
گروه دو :آمریکا ،بلژیک ،هلند و کره جنوبی
گروه سه :ایتالیا ،صربستان ،استرالیا و
کامرون
گروه چهار :لهستان ،فرانسه ،اسلوونی و
تونس
گروه پنج :روسیه ،ایران ،کوبا و مکزیک
گروه شش :کانادا ،آرژانتین ،فنالند و چین
الزم به ذکر است تیمهای اول هر گروه
مستقیما راهی المپیک  ۲۰۲۰خواهند شد و
تیمهایی که در این مرحله موفق به دریافت
جواز حضور در مسابقات المپیک نشوند ،در
ژانویه ( ۲۰۲۰دی و بهمن  )۱۳۹۸شانس خود را
مجددا آزمایش خواهند کرد
میزبان این مرحله از مسابقات به زودی
معرفی خواهد شد.

