
DENNIS 
SCHOFIELD
RYAN GIGGS’İ KEŞFEDEN SÜTÇÜ

SIAN MASSEY
PREMIER LİGİN
TEK KADIN HAKEMİ

ÖLENE KADAR
CITY 

HILLSBOROUGH
23 YIL SONRA GELEN GERÇEK

‘92 MEZUNLARI
DAVID BECKHAM, GARY NEVILLE, 
PHIL NEVILLE, NICKY BUTT, RYAN 
GIGGS, PAUL SCHOLES

O
C

AK
 ‘1

4 
/ S

AY
I: 

01



4-8

21-30

9-12

32-37
38-44

50-53

45-49

14-20

Dennis Schofield
Ryan Giggs’i Keşfeden Sütçü

Ölene Kadar City

İrlanda Premier Ligi

England v
The Rest of the World

Hillsborough

1992 Sınıfı

Rory Delap

Championship’in
Genç Kare Ası

Sian Massey

Premier Lig IK

İskoçya Liginde
Son Durum

Alt Liglerde
Son Durum

Premier Lig’de İlk 20 Maç Ne Oldu?

İstatistikler

Championship

EKİBİMİZ

Edip Uras
Hillsborough
Giggs’i Keşfeden Sütçü
Sian Massey
Premier Lig

Mert Artun
England v The Rest of the World
Uzun Taçların Kralından Sessiz Veda
Ölene Kadar City

Berk Kalyoncu
Championship’in Genç Kare Ası
Championship

Alper Çokyüksel
İstatistikler
Premier Lig IK

Erdem Özdamar
1992 Sınıfı

Omay Saltık
İskoçya Ligi
İrlanda Ligi
Alt Ligler
Kuzey İrlanda ve
Galler Ligleri
 
Ve Celal Umut Eren,
Kubilay Güçkıran

Grafik Tasarım
İcraat Ofisi
www.icraatofisi.com.tr

Dijital Tasarım
MMW İstanbul
www.mmwistanbul.com

Aplikasyon Uygulama
Multimob
www.multimob.com.tr



2 ADAFUTBOLU

“Bazıları futbolun 
bir ölüm kalım 
meselesi olduğunu 
düşünüyor. Ben 
buna çok karşıyım. 
Sizi temin ederim, 
futbol çok ama çok 
daha ciddi bir iştir.” 
– Bill Shankly

Premier Lig Türkiye ekibi bundan 1,5 yıl önce ilk kez 
toplandığında, o masa etrafındaki kimse birbirini 
daha önce tanımıyordu. Farklı yaşlarda, farklı işlerde 
veya okullarda, hayatın değişik köşelerinden çıkıp 
gelmiştik. Tek ortak noktamız Premier Lig özelinde, 
futbol genelinde hissettiklerimiz ve tutkumuzdu. 
Farklı takımları destekliyor olmamız, futbol 
konusunda farklı görüşlerde olmamız veya değişik 
konulardaki görüş ayrılıklarımız nasıl geçtiğini 
anlamadığımız o 4 saat boyunca birbirimize 
ısınmamıza engel olamadı.

Premier Lig’e ve Ada Futbolu’na odaklı bir proje 
hepimizi heyecanlandırmıştı ve o zamandan bu 
zamana artan bir heyecanla verdiğimiz emeklerin bir 
ürünü şu anda elinizdeki elektronik sayfalarda.
İngiliz futbolu özellikle son 20 yılda çok değişti. 
Artık köklü ve gelenekçi İngiliz futbol kültürünün 
üzerine inşa edilmiş bir Babil Kulesi var karşımızda. 
Dünyanın farklı kültürlerinden ayrıcalıklı futbolcuların 
ve futbolu en iyi bilen hocaların kıyasıya mücadele 
ettiği, taraftar olsun olmasın her futbol sevdalısının 
kendine ait bir şeyler bulabileceği bir yer burası. 
Biz futbol dilencileri için, inanılmaz maçlarla, müthiş 
gollerle, insanı koltuğunda rahat bırakmayacak 
heyecanlarla dolu. Endüstriyel futbolun en acımasız 

sistemlerinden birinde, 150 yıllık bir oyunun ve onun 
kültürünün inatla kendini korumaya ve geliştirmeye 
çalıştığı bir saha orası. Futbolla ilgili teknik ve 
taktik bilginin dışında, artık ülkemizde maalesef 
unuttuğumuz eğlencenin ve şamatanın da olduğu bir 
engin okyanus.

PremierLigTurkiye.Com internet sitemizden, 
@premierturkiye twitter hesabımızdan ve 
PremierLigTürkiye Facebook sayfamızdan dakika 
dakika bu tutkumuzu takipçilerimizle uzun süredir 
paylaşıyoruz. Giderek genişleyen ekibimizin birbirine 
kenetlendiğini gördükçe, futbolun nasıl bir birleştiren 
olduğunu yeniden ve yeniden görme ayrıcalığını 
yaşıyoruz.

Ada Futbolu’nun bu ilk sayısında güncelliğin içinde 
akıp giden futbol hikayelerinden bazılarının altını 
çizmek istedik. Futbolun asla sadece futbol olmadığı 
gerçeğini çok iyi yansıtan bu futbol öyküleri, İngiltere 
futbol kültürünün farklı kesitlerinden oluşuyor.
Bir başbakanın nasıl özür dilediğini, Liverpool 
kentinin ezeli rakipleri, mavi ve kırmızı takımlarının 
nasıl bir araya geldiğini, bir takımın taraftarlarının 
isimlerine sahip çıkma çabalarını, Premier Lig’in 
kadın yardımcı hakeminin öyküsünü, bir sütçünün 
keşfettiği efsaneyi, İngiltere liglerindeki takımların 
son durumlarını, geleneklerin ülkesi İngiltere’de 
tarihin en çok hoca değiştirilen sezonunu, 50 yıl 
önce oynanan bir maçın öyküsünü ve daha bir 
çoğunu bu sayıya sığdırmaya çalıştık. Tutku dolu 
dünyamıza küçücük bir pencere açmaya çalıştık.

Premier Lig Türkiye projesine başlarken, asıl 
dileğimiz futbola farklı bir bakış yakalamaktı. 
İngiltere’deki futbol tutkusunun ve kültürünün 
gözlüklerinden dönüp kendimize de bakabilmekti. 
Çünkü futbolu yaşamanın alışageldiğimiz veya 
getirildiğimizden çok daha zenginleştirici, çok daha 
doyurucu ve çok daha birleştirici açıları var. 

İşte bizim gözümüzden Ada Futbolu’ndan ilk kesit. 

Maç şimdi başlıyor…

ÖNSÖZ
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DENNIS 
SCHOFIELD
RYAN GIGGS’İ 
KEŞFEDEN SÜTÇÜ
“Manchester United onu aldığı için çok şanslı. 
Bazen Manchester City onu alabilse 
şimdi nerede olurdu diye merak ettiğim oluyor.”
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Dennis Schofield’ı tanır mısınız? 
Eğer ondan süt almadıysanız, 
büyük ihtimalle hayır.
Dennis bundan 30 küsur yıl 
önce süt dağıttığı arabasını 
bir okul sahasının yanına 
çekip, 8 yaşındaki bir çocuğu 
izlemeye başladığında yaklaşık 
25 yıllık bir döneme damga 
vuracak, dönemin en istikrarlı 

oyuncularından birini gördüğünü 
biliyor muydu acaba?
Dennis Schofield, 40 yaşını 
doldurmuş olan Ryan Giggs’i 
nasıl keşfettiğini anlattı. 956 kez 
ile Manchester United tarihinin en 
çok maça çıkan oyuncusu Giggs 
gibisinin neden bir daha çok zor 
geleceği konusundaki fikirlerini 
de paylaştı.

‘O zamanlar bir sütçüydüm. 
Dağıtımı bitirdikten sonra okul 
takımlarında oynayan çocukları 
izlemeye gitmek için iyi bir 
meslekti. Bu okullardan biri 
Swinton’daki Grosvenor Road 
İlkokulu’ydu. Oradan geçerken, 
kapıdan kramponları ile çıkan 
çocuklar gördüm ve biraz 
takılmaya karar verdim.’

‘Orada 8 yaşında bir çocuk 
vardı. Ceylan gibi koşuyordu, 
topla dinamit gibiydi. Adı Ryan 
Wilson’dı.’
‘Anne babasının maçı izleyenler 
arasında olup olmadığını sordum 
ve bana annesini gösterdiler. 
Kendimi Deans Youth and 
Ladies FC takımını çalıştıran bir 
hoca olarak tanıttım ve Ryan’ın 
bizim takımda oynamak isteyip 
istemeyeceğini sordum.’
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Çok iyi karşıladı. Galler’den yeni 
taşındıklarını ve yerleşmeye 
çalıştıklarını anlattı.’

‘Bir sonraki antreman için onu ve 
küçük kardeşi Rhodri’yi evlerinden 
aldım ve o zaman bile elimde özel 
birisi olduğunu biliyordum.’

Peki neydi küçük Ryan’ı 
diğerlerinden ön plana çıkaran?

Dennis o yaştayken bile 
işlenmemiş kıymetli bir taş 
bulduğunu bildiğini söylüyor.
‘Babası rugby ligini kazanan 
takımda oynamıştı. Ondan 
kapmış olabilir, diğer oyuncular 
sanki orada yokmuş gibi, hızı 
ve dengesiyle adeta içlerinden 
geçiyordu.’

‘Elli yıldır antrenörlük ve scout’luk* 
yapıyorum ve gördüğüm en ümit 

vadeden çocuktu. Yeteneği vardı, 
kontrol ve hareketi mükemmeldi 
ve büyük işlere imza atacağı 
kesindi. Zamanında Stanley 
Matthews’u izledim ben ve ona 
çok benzetirdim Ryan’ı.’
‘Doğal bir yeteneği vardı. Aynı 
zamanda okul takımında rugby 
oynardı. Wigan ve St Helens 
kulüpleri onu rugby takımlarına 
almaya çalışıyorlardı.

‘Zaman zaman onun baba modeli 
gibi hissettim ama o da ideal 
bir çocuktu. Biraz çekingenmiş 
gibi gözükebilir ama öyle değil. 

Konu futbol veya diğer sevdiği 
spor olan rubgy olduğu zaman 
sohbete bayılırdı. Çocukken onu 
hep futbol ve rugby hakkında 
konuşurken duydum, kızlarla ilgili 
bile bir kelime duymadım ondan.’ 

Timperley U16 Kupası’nda finale 
çıkmışlardı. Ryan 14 yaşında 
olmasına rağmen kendisinden 
büyüklerle oynuyordu. Dennis o 
günleri çok net hatırlıyor:

‘Daha yeni Manchester United 
ile sözleşme imzalamıştı, o 
yüzden oynatmak için Sir Alex 
Ferguson’dan özel izin almam 
gerekiyordu. 

‘Tamam.’ dedi Ferguson, ama 
ekledi: ‘Sadece bu seferlik.’

Ryan o maçta takımın yıldızıydı, 
maçın galibiyet golünü üç dört

“Bir sonraki antreman için onu ve küçük 
kardeşi Rhodri’yi evlerinden aldım ve 
o zaman bile elimde özel birisi olduğunu 
biliyordum.”

Ryan’ın babası Galler’de 
yaşıyordu dolayısıyla Dennis 
onun yakınında ‘erkek erkeğe’ 
konuşacağı tek insandı. Ona 
her zaman yanında olduğunu 
söylediğini hatırlıyor.

* Keşif veya izlemek anlamına gelen scouting, futbol dünyasında futbolcu veya 
  takım izleyerek rapor hazırlayan ve yeni oyuncu keşfeden futbol insanlarına denir.



7ADAFUTBOLU

kişiyi geçerek o atmıştı. Golü 
attıktan sonra Dennis’e koşarak 
boynuna sarılması hocanın 
hayatının en önemli anlarından 
biri.

Dennis Schofield, rakip takım 
oyuncularının maçtan önce gelip 
Ryan’ın oynayıp oynamadığını 
bilmek istediklerini anlatıyor. 
‘Bu beni çok güldürüyordu, 
çünkü o zaman Ryan sadece 
9-10 yaşında bir çocuktu. Eğer 
oynamıyorsa, çok üzülürlerdi. 
Çünkü o zaman bile gelecekte 
yıldız olacak biriyle aynı sahada 
olma ayrıcalığını kaçırmış gibi 
hissediyorlardı kendilerini.’

Diğer kulüplerin oyuncu avcıları 
da sürekli etraftaymış elbette. 
Manchester United scout’u 
3. Kez izlemeye geldiğinde 
Dennis neden ilk izlemeden 
sonra hemen karar veremediğini 
anlamamış ve yadırgamış.
Hikayenin burasında iş biraz 
karışıyor. Çünkü Dennis Schofield 
aslında bir Manchester City 

scout’u. Hal böyleyken Giggs’in 
neden Manchester United’a 
gittiğini şöyle anlatıyor:

‘Ben koyu bir Manchester City 
taraftarıyım aynı zamanda. 
Ryan’ın oraya gitmesini çok 
istedim ama 14 yaşına gelmeden 
bir şey yapamayacağımızı 
biliyordum.’

’14. doğumgünü yaklaşırken 
çok koyu City taraftarı olan 
komedyenler Syd Little ve Eddie 
Large’a rastladım. Beklememem 
gerektiğini söylediler, çocuğun 
hemen Manchester City’e imza 
atmasını sağlamam için ısrar 
ettiler.’

‘Doğum günü geldi çattı. Sir 
Alex Ferguson ve United’ın baş 
scout’u Joe Brown’un Ryan’ın 
peşinde olduğu haberini aldım. 
Hemen Manchester City’i aradım 
ve Ryan’ın evine gitmelerini 
söyledim. Onlar ise ofislerinde 
onu beklemeye karar verdiler. Sir 
Alex doğrudan Ryan’ın evine gitti.’ 

Ryan Giggs zaten bir Manchester 
United taraftarıydı ve United’a 
imzayı attı. Dennis bu konudaki 
hayal kırıklığını aradan yıllar 
geçmesine rağmen saklamıyor. 
Bu olaydan sonra Manchester 
City ile olan bütün bağlarını 
koparmış zaten.

Dennis, Ryan’ın yine de doğru 
yaptığını düşünüyor. O günlerde 
Manchester United’ın genç 
takımında kimler yok ki: Paul 
Scholes, David Beckham, Nicky 
Butt ve Gary ile Phil Neville 
kardeşler. Yanında onun içindeki 
iyi futbolcuyu ortaya çıkaracak bu 
yetenekler olmasa belki de Giggs 
efsanesi yaşanamayacaktı.

DENNIS SCHOFIELD 

Giggs, önde soldan ikinci, Manchester City Boys ile 1989’da İngiltere Okul Kupası finalinde

Peki Ryan Giggs’in 
bu kadar uzun süre 
Premier Lig gibi 
bir üst düzey ligde, 
Manchester United gibi 
sürekli şampiyonluğa 
oynayan bir takımda 
kalmasının sırrı nedir?
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‘Şunu biliyorum, genetik olarak 
çok şanslı biri Ryan. Bu yaşında 
birçok profesyonel futbolcudan 
daha fit, genlerinden dolayı kilo 
alamaz. Ancak asıl sırrı hiçbir 
zaman kendini yeterli görmemesi, 
her zaman en iyiyi yapmaya 
çalışması.’

‘Çok çalışmak önemli, ve bu 
United’a geldiği birinci günden 
itibaren onun süregelen 
alışkanlıklarından biri.’
‘Ryan Giggs büyük ihtimalle 
Sir Stanley Matthews’a en çok 
yaklaşan oyuncu olacak. Sir Stan 
50 yaşına kadar en üst ligde top 
koşturmuştu. Bence Ryan da 
United’da daha üç dört sene top 
oynayabilir.’

Dennis, Ryan Giggs’in zekasının 
onun geçen yıllarını kapatacak en 
büyük kozu olduğunu düşünüyor: 
‘Her zaman akıllı bir futbolcuydu 
ancak şimdi ona bakıyorum ve 
sahadaki herkesden mental 
olarak bir adım önde olduğunu 
görüyorum.’ diyor.
Dennis Schofield’a göre futbol 
dünyası Giggs’i konuşmaya 
devam edecek. Ryan Giggs’in 
bir gün Manchester United’ın 
menajeri olacağından hiç şüphesi 
yok. Büyük ihtimalle David 
Moyes’den hemen sonra diye 
düşünüyor.

‘Her zaman sessiz bir çocuk 
oldu, her zaman sakindir, kendini 
kaybetmez ve futbolu çok ama 
çok iyi bilir.’

‘Onu soyunma odasında 
arkadaşlarıyla konuşurken 
gördüm ve insanları nasıl 
etkilediğine hep şahit oldum. 
United kulübünün içini dışını 
ondan iyi bilen çok az insan var 

ve zamanı geldiğinde o koltukta 
oturmayı hak ediyor.’
Schofield bir Ryan Giggs daha 
görebileceğimizden emin 
değil. Oyunun değiştiğini ve 
yavaşladığını düşünüyor. Ryan 
Giggs kariyerine bugün başlasa 
Real Madrid veya Barcelona O’nu 
Manchester United’a bırakmazdı 
diyor. 

Ryan Giggs 1991’in Mart ayında 
ilk kez Manchester United 
forması giydiğinde 18 yaşını 
doldurmamıştı. O günden bu yana 
tam 956 maçta United forması 
giydi ve 168 gol kaydetti. Galler 
Milli Takımı’nda forma giyen 
Ryan Giggs, Dünya Kupası’nda 
forma giyemeyen en iyi oyuncu 
olarak da gösteriliyor. Giggs 
1973 doğumlu ve 40. yaş gününü 
geçtiğimiz yıl 29 Kasım’da kutladı.

      Her zaman sessiz bir çocuk oldu, her zaman sakindir, kendini kaybetmez ve

  futbolu çok ama çok iyi bilir.

“Manchester United onu 
aldığı için çok şanslı. Bazen 
Manchester City onu alabilse 
şimdi nerede olurdu diye 
merak ettiğim oluyor.”

Dennis bugün hala 
genç takımlarda hocalık 
yapıyor ve çocuklardan 
Ryan’ı kendilerine örnek 
almalarını istiyor.
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İngiltere Futbol Federasyonu 
26 Ekim 1863’te kuruldu. 
Geride bıraktığımız yıl FA’in 

150. Yılı kutlandı. 1963’te 
İngiltere Futbol Federasyonu, 
FIFA’ya başvurarak yüzüncü 
yıl anısına bir maç yapmak 
istediklerini ve İngiltere milli 
takımının karşısına Dünya’nın 
geri kalanından bir karma takım 
çıkarmalarını istedi. 

İngiltere’nin başında efsanevi 
teknik adam Alf Ramsey vardı, 
1963-1974 arası İngiltere’yi 
çalıştıran Ramsey önderliğinde 
tek Dünya Kupası zaferine ulaştı 
İngiltere, 1966’da. Ramsey’in 
kadrosunda efsanevi isimler 
çoğunluktaydı. Çok yakından 
tanıdığımız Liverpoollu Gordon 
Milne, kaleci Gordon Banks, 
Bobby Moore, Bobby Charlton 
ve gelmiş geçmiş en golcü İngiliz 
Jimmy Greaves. 

Kulübü Santos’un izin vermemesi 
nedeni ile Pele, Şilili Fernando 
Riera’nın kadrosunda yer 
alamamıştı. Pele’nin yokluğunda 
zayıf bir kadro mu var sandınız, 

Dünya’nın geri kalanının kadrosu 
muhteşem oyuncularla doluydu. 
100 yılın kalecisi seçilen dev Rus 
Yashin, Brezilyalı sağ bek Djalma 
Santos, 1962 Dünya Kupası 
finalinde oynayan Çek oyuncular, 
Real Madrid efsanesi Alfredo di 
Stefano, Puskas, Manchester 
United forveti İskoç Denis Law 
ve birkaç gün önce hayatını 
kaybeden Portekiz efsanesi 
Eusebio bunlardan sadece bir 
kaçı. Leverkusen’de oynayan 
Türk asıllı futbolcu Levin Mete 
Öztunalı’nın dedesi Hamburg 
efsanesi Uwe Seeler de yedek 
takımda, bu müthiş kadronun bir 
parçası olarak yer alıyordu. 

1963
ENGLAND vs

the REST of the WORLD

FIFA’nın kadroyu 
tamamlamasının ardından 
maç 23 Ekim 1963 günü 
Wembley’de 100.000 
seyircinin önünde saat 
14:45’te oynandı.
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İNGİLTERE, 
Dünyanın Geri 
Kalanına Karşı
İngiltere’nin karşısına çıkan takımdaki Çek Masopust, 1964’de 

Avrupa’da yılın oyuncusu seçilmişti, Djalma Santos Brezilya milli 
takımı ile 2 dünya Kupası kazanmıştı, Schnellinger dönemin 

en iyi sol beklerinden birisiydi ve 1962 Dünya Kupası’nın en iyi 
11’inde yer almıştı. Kopa, Gento ve di Stefano ise Real Madrid 
ile o yıllarda sürekli Avrupa Şampiyonu olan kadronun en önemli 
oyuncularıydı. Puskas ve Esusebio ise gelmiş geçmiş en iyi 
forvetler arasında gösterilen oyunculardı.

10 ADAFUTBOLU



İngiltere
1- Gordon Banks (kaleci) – Leicester City
2-	 Jimmy	Armfield	(kaptan)	-	Blackpool
3-	 Ray	Wilson	–	Huddersfield	Town
4-	 Gordon	Milne	-	Liverpool
5-	 Maurice	Norman	–	Tottenham	
6- Bobby Moore – West Ham United
7-	 Terry	Paine	-	Southampton
8-	 Jimmy	Greaves	-	Tottenham
9-	 Bobby	Smith	-	Tottenham
10-	 George	Eastham	-	Arsenal
11-	 Bobby	Charlton	–	Manchester	United

Yedekler
Tony	Waiters	(kaleci)	-	Blackpool
Ken	Shellito	-	Chelsea
Ron	Flowers	–	Wolverhampton	Wanderers
Tony	Kay	-	Everton
Joe Baker – Arsenal

Dünyanın Geri Kalanı
1-	 Lev	Yashin	(kaleci)	–	SSCB
2-	 Djalma	Santos	–	Brezilya
3-	 Karl	Heinz	Schnellinger	–	Batı	Almanya
4-	 Svatopluk	Pluskal	-	Çekoslovakya
5-	 Jan	Popluhar	–	Çekoslovakya
6-	 Josef	Masopust	–	Çekoslovakya
7-	 Raymond	Kopa	–	Fransa
8-	 Denis	Law	–	İskoçya
9-	 Alfredo	di	Stefano	(kaptan)	–	İspanya
10-	 Eusebio	–	Portekiz
11-	 Francisco	Gento	–	İspanya
      

Yedekler
Jim	Baxter	–	İskoçya
Milutin	Soskic	(kaleci)	–	Yugoslavya
Uwe	Seeler	–	Batı	Almanya
Ferenc	Puskas	–	Macaristan
Luis	Eyzaguirre	-	Şili

İNGİLTERE 
DÜNYANIN GERİ KALANINA KARŞI
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Maçı İskoç hakem Bob 
Davidson yönetti. İlk 
yarıya İngiltere başladı 

ve karşılıklı ataklarla geçen ilk 
45 dakikada sahanın en iyisi 
Lev Yashin, İngilizlere önemli 
pozisyonlarda gol izni vermedi. 

İkinci yarıda Dünya’nın geri 
kalanında kaleye Yugoslav 
Milutin Soskic geçti ve maçın 
kaderi değişti. İngiltere ilk golünü 
Tottenham tarihinin en golcü 
oyuncusu, rekorların adamı 
Jimmy Greaves’in ayağından 
buldu, ancak hakem Davidson, 
golden önce faul vardı diyerek 
golü iptal etti ve İngiltere lehine 
frikik kararı verdi, 50 yıl önce 
avantaj kuralına pek riayet 

edilmiyordu. Daha sonra bu 
maçla ilgili Esquiere dergisine 
konuşan Greaves bu tarihi maç 
sorulduğunda aklına gelen 
ilk pozisyonun iptal edilen gol 
olduğunu ve hakem Davidson’ın 
düdüğü kendisi dahil kimsenin 
duymadığını söylüyordu. 

İngiltere’nin geçerli sayılan ilk 
golü ise maçın 66. Dakikasında 
Southamptonlı kanat oyuncusu 
Terry Paine’in ayağından geldi, 
bu golün pasını da Greaves 
verdi. Beraberlik golü bir 
İskoç’tan, Manchester United’ın 
golcüsünden geldi, Dünya’nın 
geri kalanı golü 82. Dakikada 
Denis Law ile buldu. Denis 
Law’un heykeli Old Trafford’da 

Bobby Charlton ve George Best’in 
heykellerinin yanında yer alır ve 
İskoç oyuncu 11 yılda Kırmızı 
forma ile 309 maçta 171 gol atmış 
ve 1 de Avrupa Şampiyonluğu 
yaşamıştır.

Maça geri dönelim, 90. Dakikada 
herkes maçın 1-1 biteceğini 
düşünürken sahneye çıkan Jimmy 
Greaves, kaleci Soskic’den 
dönen topu filelere gönderir ve 
İngiltere’yi zafere taşıyan golün 
altına imzasını atar. 1966’da 
gelen Dünya Kupası zaferi öncesi 
alınan bu tarihi galibiyet 
İngiltere futbolunun en önemli 
zaferlerinden birisi olarak tarih 
sayfalarındaki yerini alır. 

1966’da gelen Dünya Kupası 
zaferi öncesi alınan bu tarihi 
galibiyet İngiltere futbolunun en 
önemli zaferlerinden birisi olarak 
tarih sayfalarındaki yerini alır. 





14 ADAFUTBOLU

23 Yıl 
Sonra 
Gelen 
Gerçek: 
Hillsborough

12 Eylül, sadece Türkiye tarihinde değil, 
geçtiğimiz yıldan itibaren İngiltere futbol tarihinde 
de önemli bir tarih oldu. 12 Eylül 2012 bağımsız 

Hillsborough komitesinin 1989 olayları ile ilgili 
raporunu açıklayarak İngiltere’de bir dönemi 

aydınlattığı gün olarak tarih sayfalarına geçti.
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1989 yılında Sheffield 
Hillsborough’da oynanan 
Liverpool – Nottingham 

Forest FA Kupası yarı finali 
İngiltere ve Dünya futbol tarihinde 
karanlık bir sayfa. O gün güneşli 
bir öğleden sonra 96 Liverpool 
taraftarı hayatını kaybetti, 800′e 
yakın insan yaralandı ve bir 
ülkenin hafızasında onarılması 
zor bir yara açıldı. İngiliz 
taraftarların holiganizmde ünlü 
oldukları bir dönemde, dönemin 
Başbakanı Margaret Thatcher’ın 
emriyle ünlü Taylor Raporu 
hazırlandı. Premier Lig’in de 
kurulmasına yol açan bir dizi 
düzeltme, stadlarda ve seyirci 
profilinde farklılaşmalar oldu.

Hillsborough Faciası’nda 
hayatını yitiren 96′nın aile ve 
yakınları 23 yıl boyunca sabırlı, 
azimli ve kararlı bir mücadele 
sürdürdüler. Olayların hemen 
ardından gelen haberler, yapılan 
açıklamalar Liverpool taraftarı 
özelinde suçlamalar, alkollü 
sapkın seyircilerin bu ölümlere 
neden olduğu yönündeydi. Aile ve 
yakınlar, orada olayları yaşayan 
herkes anlatılanların yalan 
ve örtbas politikası olduğunu 
savundular. 

Hiç kimsenin ceza almadığı 
olaylardan 23 yıl sonra,

12 Eylül 2012 günü, bağımsız 
Hillsborough Komitesi, daha 
önce gün ışığına çıkmamış 
onbinlerce döküman ve görüntüyü 
inceledi ve olaylar hakkındaki 
raporunu sundu. Gerçekler hiç de 
devletin güvenlik güçlerinin veya 
hükümetin yansıttığı gibi değildi. 
Raporun sonucunda Liverpool 
taraftarlarının olaylarda suçunun 
olmadığı ortaya çıktı. Geç gelen 
bir adalet duygusu ile karşı 
karşıya İngiltere. Geçtiğimiz 
23 yıl boyunca genel anlamda 
kabul edilen senaryo değişti.

Hillsborough Raporu’nun 
sunumundan arda kalanları 
özetlemeye çalışalım:

- İlk rapordan sonra yayınlanan 
ve aslında 41 kurbanın hayatının 
kurtulabileceğini bildiren bir rapor 
ilk şüpheleri tetikledi.
- Güney Yorkshire Polisi ve Acil 
Servis ‘büyük bir çaba’ göstererek 
olayların suçunu kurbanlara 
atmaya çalıştılar.
- Rapora göre 164 polisin 
ifadesinden 116′sı, polisin kötü 
gözüktüğü bölümleri ortadan 
kaldırmak için değiştirildi.
- Polis hayatını kaybedenleri 
lekelemek amacıyla çocuklar 
dahil olmak üzere kanlarında alkol 
tahlili yaptırdı.

- Başbakan David Cameron 
ülke ve hükümet adına bu ikili 
adaletsizlik için derinden özürlerini 
sundu. Olayların adaletsizliğinden 
ve olayların aktarılmasındaki 
adaletsizlikten bahsetti.
- Olaylar hakkında taraftarları 
suçlayan yalan haber yapan 
zamanın The Sun gazetesi 
editörü Kelvin MacKenzie attığı 
manşet için ‘derin’ özür diledi.
- Güney Yorkshire polis şefi 
David Compton da 96 kurbanın 
aile ve yakınlarından ve genelde 
Liverpool taraftarlarından derin 
özür dilediğini bildirdi 

Rapor çok kapsamlı, sadece özet 
rapor bile 24 sayfa uzunluğunda. 

Ortaya çıkan şu: yıllardır aile 
ve yakınların söyledikleri harfi 
harfine doğru çıkarken, resmi 
makamların, güvenlik güçlerinin 
ve sağlık ekiplerinin kendilerini 
haklı çıkarmak için yaptıkları 
açıklamaların hepsi yalan çıktı. 
Çocuk, genç, kadın dahil 96 
masum insanın bir futbol maçı 
yüzünden hayatını kaybetmesi 
ve Liverpool FC taraftarlarının 
yıllardır maruz bırakıldığı 
suçlamalar ülkenin tribün 
kültüründeki yer almış söylemler 
şimdi değişmek zorunda.

HILLSBOROUGH

“O GÜN,GÜNEŞLİ BİR 
ÖĞLEDEN SONRA 
96 LIVERPOOL TARAFTARI 
HAYATINI KAYBETTİ...”
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Raporun sonuçlanmasından sonra 
savcılık makamı Hillsborough 
hakkındaki soruşturmanın yeniden 

açılmasına karar verdi. Aynı gün iki kızını 
birden kaybeden Trevor Hicks ‘bugün 
gerçek yarın adalet’ diyor. Zaman hızla 
akıp geçti ve herşey 23 yıl öncesinde 
kaldı. 96 kurbanın ve Liverpool 
taraftarlarının vicdanında ise her gün 
18 Nisan 1989 ve saatler hep 15:06 
(maçın durdurulduğu saat)

İlk basın toplantısına 15:06′da ara 
verilerek kurbanlar için saygı duruşunda 
bulunuldu.O ürkütücü ve duygu dolu 
sessizlikte aklımızda şu vardı: Ülkemiz 
dahil tüm dünya taraftarlarının ve resmi 
makamların çıkartması gereken o kadar 
çok ders var ki Hillsborough’da.

Liverpool kentinin iki takımı kırmızılı 
Liverpool ile mavili Everton arasındaki 
neredeyse düşmanlığa varan 
rekabet dünyaca ünlüdür. Raporun 
açıklanmasından 5 gün sonra 17 Eylül’de 
Everton’ın stadı Goodison Park’ta bir 
Merseyside Derbisi vardı. Everton ve 
Liverpool takımları orta yuvarlaktaki 
yerini alırken anons yapıldı:

‘Hayatını kaybeden 96 kişinin aileleri, 
yakınları ve arkadaşları tarafından adalet 
için verilen savaşta hep birlikteyiz.’

“Hayatını 
kaybeden 96 kişinin 
aileleri, yakınları 
ve arkadaşları 
tarafından adalet 
için verilen savaşta 
hep birlikteyiz.”

HILLSBOROUGH
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Everton ve Liverpool formalı iki küçüğün 
sırtında ‘9’ ve ‘6’ numaralı formalarla, tüm 
stadın ayakta alkışladığı the Hollies’in ‘He Ain’t 

Heavy, He’s My Brother’ (Bana ağır gelmez, çünkü o 
benim kardeşim) parçası futbolun asla sadece futbol 
olmadığının yeni bir kanıtı gibi hala.

Ve Hillsborough raporunun açıklanmasından 
1 sene sonra, mücadele sürüyor. Geçtiğimiz Aralık 
ayında maçın güvenliğinden sorumlu komiser David 
Duckenfield’in sorguya alınacağı açıklandı. Yeni 
kanıtlar, yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Daha önce 
farkedilmeyen ihmaller ve eksikler farkediliyor. İngiliz 
yargısı, 1989’un hesabını kapatmaya hazırlanıyor.

Faciada 15 yaşındaki oğlunu kaybeden ve 
mücadelesine yılmadan devam eden Anne 
Williams geçen Nisan ayında 62 yaşında hayatını 
kaybetmişti. Yılın spor insanları ödüllerinde O’nu da 
unutmadılar.

Anne Williams ve diğerleri hayatını kaybeden 
96 taraftarın hakkını bir yaşam boyu mücadele 
ederek geri kazandı. Hillsborough’nun dünyanın 
futbol hafızasındaki yeri silinmeyecek izler 
bırakmaya bugün bile devam ediyor.

“He Ain’t Heavy, 
 He’s My Brother”

   “Bana ağır gelmez, çünkü o benim kardeşim”
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Sir Alex Ferguson’ın telefon konuşması işe 
yaradı ve Eric Cantona United kadrosuna 
dahil oldu. Şimdilerde menejerlik yapan 

Bryan Robson, Mark Hughes ve Steve Bruce’un da 
olduğu kadronun kalecisi Danimarkalı efsane Peter 
Schmeichel’dan başkası değildi elbette. Milli takım 
orta sahasının da bel kemiği Paul Ince, savunmacı 
Denis Irwin, forvet Lee Sharpe. 

O kadroyu tek tek yazacak değilim elbette ki. İlk 
akla gelenler, ilk göze çarpan isimlerdi bunlar. 
1992 kadrosunu özel kılan şey ise günümüze kadar 
süren bir başarı öyküsünün başlangıcı olması. O 
kadronun gençleri. 

David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Nicky 
Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes o yıl United 
akademisinden A takıma terfi eden isimler. Bu 
yazımızda futbolun içinde olan herkesin fazlasıyla 
tanıdığı bu isimleri bir kez daha hatırlayalım.

Phil Neville
Neville biraderlerin küçüğü. Futboldan oyuncu 
olarak emekli olduktan sonra United’da altyapı 
koçluğuna başladı. Manchester United ile 
400’e yakın maça çıkan, 6 Premier Lig 1de 
Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Neville 
futbolculuğunun son 6 yılını şimdiki United menejeri 
olan David Moyes ile Everton’da geçirdi. UEFA’dan 
B lisansı alan Neville yazın U21 ile İsrail’de Avrupa 
Şampiyonası’nda İngiltere’nin başındaydı.

1992
SINIFI

Tarihe damga vuran kadro. 
Manchester United’ın Premier Lig’in 
altını üstüne getirdiği yılların temeli. 

1992’de altyapıda bir araya gelen 
ve 20 yıl sonra kazanılmadık kupa 
bırakmayan bir kadronun öyküsü.
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David Beckham
Sınıfın yakışıklı çocuğu. Becks, sınfın en kariyerli ve en parlak 
isimlerinden. Cantona efsanesinden sonra 7 numaralı formayı 
taşıyarak adını United tarihine yazdıran Beckham bir futbolcu 
olarak başladığı kariyer basamaklarını tırmanırken bir marka 
yarattı. Spice Girl Victoria ile olan evliliği, Sir Alex Ferguson’la 
olan kavgası, Fransa 98’de gördüğü kırmızı kart, son dakika 
golüyle getirdiği 2002 bileti, pahalı reklam anlaşmaları, kendi 
adına yarattığı markalar, ürünler, sponsorluklar ve daha pek çok 
şey. 1992’de FA gençler kupası kazanan United kadrosunun 
oyuncularından biri olan DB 2003’e kadar giydiği Manu formasını 
sırtından çıkardığında 6 Premier Lig, 3 FA Cup, 1 Şampiyonlar 
Ligi şampiyonluğu vardı geçmişinde. Hedefe teslim muz ortaları, 
durdurulması güç frikikleri ve duran toplardaki etkinliğiyle nam 
salan Beckham 2003’de Los Galaktikos’a transfer oldu. 4 yıllık 
Real Madrid kariyerinde ününe ün, parasına para katan Beckham 
2007’de LA Galaxy’ye transfer oldu. MLS ile Avrupa liglerinin 
takvimindeki farklılık yüzünden milli takım için form tutmak 
amacıyla 2 sezon Milan’da kiralık oynayarak Serie A deneyimini 
de yaşadı. Her transfer döneminde pek çok takımın kadrosuna 
katmak istediği Beckham İngiltere için tercihini her zaman 
United’dan yana kullandı ve Tottenham, Arsenal gibi takımları 
reddetti. United’da 265 maça çıkan Beckham geçtiğimiz sezon 
Paris’e taşındı ve PSG ile astronomik bir sözleşmenin altına 
imza attı. Futbolculuğuyla kazandığı kadar medyatik kişiliğiyle 
de kazanan Beckham PSG’nin yeni yüzü oldu. Takım arkadaşı 
Ibra’nın da dediği gibi “en güçlü takımdık, şimdi en yakışıklı 
takımız.” 38 yaşındaki oyuncu geçen sezon sonunda PSG 
formasıyla futbola veda etti ancak yeniden yeşil sahalara dönmesi 
için teklifler alıyor.

Ryan Giggs
Dünya Kupası’nda kimi izlemek istediğimizi sorsalar hiç 
düşünmeden Giggs deriz. Galli olduğu için bir türlü uluslar arası 
turnuvalarda oynama şansı yakalayamayan Giggs buna rağmen 
Galli olmakla gurur duyuyor. McMannaman ile birlikte ülkenin en 
iyi kanat oyuncuları arasında gösterilen Giggs 1992’de United 
A takımıyla Premier Lig’e adım attı. Yıl 2013, hala oynuyor. Tek 
başına 1000’e yakın maçta Manu forması giyen, Şampiyonlar 
Ligi’nde 100’ün üzerinde maça çıkan Giggs’in kariyerinde 
13 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 4 FA Cup, onlarca ödül ve Sir 
ünvanı var. Bunların yanında hiç kırmızı kartı yok. 
13 şampiyonlukla en çok şampiyonluk kazanan oyuncu rekorunu 
elinde tutan Giggs 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda Büyük 
Britanya futbol takımının kaptanlığını yaparak da onurlandırıldı. 
Kırmızı şeytanların son 25 yılının her sayfasında yer alan Giggs 
1992 jenerasyonundan en son emekli olacak isim. 
14. yaşgününde Sir Alex Ferguson’ın imza attırdığı Galli 
oyuncu şimdilerde 40’ına merdiven dayasa da hala sol kanadı 
kullanıyor. Gary Neville gibi UEFA’dan Pro lisans alma gayreti 
içindeki oyuncu Moyes ile bir şampiyonluğun daha hesaplarını 
yapıyor. Özellikle genç oyuncuların fazlasıyla örnek aldığı Giggs 
şimdilerde United için oyuncu-antrenörlük yapıyor.  
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Gary Neville
United’da geçen 20 yıl. Neville 
1991 yılında katıldığı United 
kadrosundan 20 yıl sonra emekli oldu. 
600’den fazla giydiği kırmızı forma 
kendisine Red Nev(Kırmızı Nev) 
lakabını getirdi. Sir Alex Ferguson’ın 
prenslerinden olan Neville, şu anda 
da İngiltere milli takımında Roy 
Hodgson’ın asistan menejerlerinde. 
Neville bu süre zarfında UEFA Pro 
lisansı almaya çalışıyor. Futbolu 
bıraktıktan sonra yorumculuk yapan 
Neville tüm ülkenin sempatisini 
kazanan oyunculardan. 8 Premier 
Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup 
şampiyonluğunun yanında United ile 
kıtalararası şampiyonluk ve Dünya 
Kulüpler Kupası da kazandı.

Nicky Butt
Mevkisinde Roy Keane ve Paul Scholes 
olsa da Manchester United için önemli bir 
oyuncu olmayı başardı. 1992’deki sınıfın 
elemanlarından olan Butt 2004 yılına 
kadar kırmızı forma için ter döktü. Alex 
Ferguson’ın elinde 250’den fazla maça 
çıktı. Adı diğerleri kadar medyatik olmasa 
da kadronun değerli oyuncularından biri 
olmayı başardı. İşini iyi yapan Butt kırmızı 
formaya veda ettikten sonra Newcastle ve 
Birmingham için oynadı. Sınıfım yurtdışına 
açılan öğrencilerinden olan Butt 2011’de 
2 maçlık bir Çin macerası yaşadıktan 
sonra yeniden İngiltere’ye döndü. 
Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi 
şampiyonlukları yaşadığı Manchester 
United’ın rezerv takımında koçluk yapıyor 
şimdilerde. 

Paul Scholes
Inter başkanı Moratti’nin cazip transfer teklifine “Sizin için oynamamı 
istiyorsanız United’ı satın almalısınız” diyen adam. Jenerasyonunun 
en yetenekli oyuncularından olan Paul Scholes 1991 yılında resmen 
kapısından içeri adım attığı Manchester United’dan emekli olduğunda yıl 
2013’tü. Dönemin en iyi ortasaha oyuncularından olan Scholes United 
ile 700’den fazla maça çıkarak bu alanda büyük bir rekor kırdı. 1993’te 
İngiltere U18 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Scholes’un apoletlerinde 
11 Premier Lig, 3 FA Cup, 2 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. 
99 sarı, 4 kırmızı kart gören, Şampiyonlar Ligi’nde 32 kez cezalı duruma 
düşen Scholes için Wenger “Oyunculuğuna saygı duyuyorum ama 
benim için pek adil bir oyuncu değil” yorumunu yapmıştı. 5 ağustos 
2011’de Old Trafford’da New York Cosmos’a karşı 6-0 kazandıkları jübile 
maçında 1 de gol attı. Ancak 2012 ocak ayında United kadrosundaki 
sakatlıklar yüzünden zor durumda kalan Sir’ün isteğini geri çevirmedi 
ve yeniden formayı sırtına geçirdi. 2012-13 sezonunun sonuna kadar 
oynadı ve son kez lig şampiyonluğunu yaşayarak futbola kesin olarak 
veda etti. David Moyes Scholes’u United Akademisi’nde koçluk yapması 
için ikna etmeye çalışıyor şu sıralar, bunda da başarılı olacak gibi.

1992 SINIFI
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ÖLENE KADAR 
CITY
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Hull City, 110 yıl önce, 1904 yılında 
Yorkshire bölgesinde kurulmuş köklü bir 
kulüp. Şu sıralar takım zirvede,  Premier 

Lig’de mücadele etmesine rağmen camiada 
büyük bir gerginlik hakim. Bu gerilim çok sık 
karşılaşmadığımız bir kaynaktan besleniyor, kulübün 
sahibi Mısır asıllı iş adamı Assem Allam, “Hull 
City” ismini beğenmiyor ve kulübün ismini “Hull 
Tigers” olarak değiştirmek istiyor. Geleneklerine ve 
köklerine bağlı Hull City taraftarları ise buna şiddetle 
karşı çıkıyor ve protesto ediyor, imza toplama 
kampanyaları düzenleyerek süreci durdurmak 
istiyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru alevlenen 
tartışmayı Assem Allam Ağustos 2013’te başlattı. 
Daily Mail’e verdiği röportajda “City” kelimesinden 
hoşlanmadığını, City’nin çok sıradan, bir çok takımın 
isminde yer alan bir kelime olduğunu söyledi ve 
akabinde Eylül ayında yaptığı “önümüzdeki sene 

takımın ismini “Hull Tigers” olarak değiştireceğim, 
kulübü taraftar bakış açısı ile yönetemem” 
açıklaması ile fitili ateşledi. 

Artık KC Stadium’daki maçlarda, takım gol atsa bile 
tribünlerde destekten çok  aynı protestoları, aynı 
pankartları görüyoruz, “Ölene kadar City”. 

Assem Allam, 1939 Mısır doğumlu bir iş adamı, 
74 yaşında. 1968’de İngiltere’ye geldi ve Hull 
Üniversitesinde ekonomi eğitimi gördü. Allam Marine 
Ltd.’in sahibi olan Assem Allam, Hull City kulübünü 
2010 yılının sonlarına doğru Russell Bartlett’den 
satın aldı. Manchester City’yi satın alsaydım takımın 
adını “Manchester Hunters” olarak değiştirirdim 
diyecek kadar “Hull Tigers” isminde iddialı olan 
Allam, konu ile ilgili birbirinden ilginç açıklamalara 
imza atıyor. Takımın renklerini, logosunu ve Hull 
ismini asla değiştirmeyeceğini açıklayan Allam, 
sadece ismi Hull Tigers yapmakta kararlı. 

Assem Allam: “Önümüzdeki sene takımın 
ismini “Hull Tigers” olarak değiştireceğim, 
kulübü taraftar bakış açısı ile yönetemem”
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Hull City taraftarlarından 
kulübün ismini değiştirme 
fikrine karşı çıkanlar ise 

“City till we die” (Ölene kadar 
City) ismi ile örgütlendi. Maçlarda 
pankart açıyorlar, bu slogan ile 
atkılar ve stickerlar yaptırdılar. 
Amaç seslerini duyurmak ve 
kulübün isminin değişmesini 
önlemek, City isminden 
vazgeçmeyenleri tek çatı altında 
birleştirmek ve mücadeleyi 
beraber sürdürmek. Assem 
Allam ise bu gruptan haberdar 

olduğu zaman, mümkün olduğu 
kadar çabuk ölsünler diyerek 
tüm şimşekleri üzerine çekti. 
Mısır asıllı iş adamı, kulübün 
sahibinin kendisi olduğunu 
ve ticaret hayatında kararları 
kendisinin aldığını, kulübün ismini 
değiştirerek global dünyada 
daha fazla tanınan bir camia 
olmayı ve daha çok ürün satmayı 
hedeflediğini söylüyor. Kendisine 
engel olmak isteyen taraftarlara 
da meydan okuyan Allam, beni 
istemiyorlarsa kulübü 1 gecede 

satabilirim. Kulübün sahibi olarak 
kalmamı istiyorlarsa ise bu 
örümcek kafalı zihniyetlere prim 
tanımasınlar diyebilecek kadar 
inatçı. Allam’ın amacı kulübü daha 
iyi pazarlayabilmek ve daha fazla 
para kazanıp takımı üst sıralar 
için yarışabilecek hale getirmek. 
İngiltere’de Assem Allam’ın takımı 
Premier Lig’e çıkarabilmek için 
kendi servetinden £75 milyon 
harcadığı konuşuluyor...
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Geçmişte Hull City’yi 3 yıl çalıştıran Phil 
Brown da kulüpte yaşanan bu süreçten 
şikayetçi olanlardan ve tribünlerin takıma 

desteği olmadan teknik direktör Steve Bruce’un 
işinin çok zor olduğunu düşünüyor. Hull City 
ilk 20 hafta sonunda 23 puanla 10. Sırada ve 
düşme hattından sadece 6 puan yukarıda. Teknik 
direktör Steve Bruce, Aralık ayında süreçle ilgili 
başkanla görüşeceğini ve taraftarların Hull Tigers 
sürecine konsantre olmaktan ziyade Hull City’yi 
desteklemelerini istediğini açıklamıştı.

Tüm tepkilere rağmen Assem Allam, kulübün 
ismini değiştirmek için resmi başvuruyu da yaptı. 
1 Nisan’a kadar olan başvuruları bir sonraki sezon 
için kabul edebiliyor İngiltere futbol Federasyonu. 
11 Aralık günü İngiltere Futbol Federasyonu’na 
yapılan başvuru ilgili komisyonda görüşülecek ve 
önümüzdeki sezon öncesi süreç sonuçlandırılacak.

Ölene kadar City hareketinin 
savunucuları ise federasyonun 
kendilerini de dinlemesini ve daha 
sonra karar vermesini istiyor. 

Bakalım bu sürecin sonunda kazanan geleneksel 
Hull City taraftarları mı, inatçı Mısırlı iş adamı mı 
olacak. 2014-15 sezonunda eğer küme düşmezse 
Premier Lig’de “Hull Tigers” (Hull Kaplanları) isimli 
bir takım olma ihtimali yüksek…

ÖLENE KADAR CITY
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İrlanda Premier Ligi diğer 
liglere nazaran aylar önce bitti. 
19 Ekim’de son maç oynandı ve 
lig son halini aldı. Yeni sezon 
Mart ayında start alacak. 

İrlanda Premier Ligi’nde şampiyon St.Patrick 
Athletic oldu. Liam Buckley yönetimindeki 
Supersaints  2001/2002 sezonundan sonra 

ilk defa şampiyon oldu. Kırmızı beyazlı ekip 
bu sezon liderlik koltuğuna ilk defa 15.haftada 
oturdu ama 17. Haftada kaybetti. 2 hafta daha 
ikinci sırada yer alırken, 19. Haftada son kez 
liderliği devraldı ve kimselere bırakmadı. Belki 
de ligin kaderi 28.haftada St.Patrick-Dundalk 
maçıyla şekillendi. Kazananın lider olacağı 
mücadelede ev sahibi Supersaints 2-0’la rakibini 
devirdi. Daha sonraki haftalarda Dundalk rakibini 
yakalayamadı.

Üst tarafta bunlar yaşanırken düşen takım 
ve play-out oynayacak takımd a belli oldu. 
Shelbourne lige tutunamadı ve küme düştü. 
Kötü bir sezon geçiren Shels, 21 puanla İrlanda 
1.Ligi’nin yolunu tuttu. Onların yerine 1.Ligi 
şampiyon bitiren Athlone Town artık İrlanda 
Premier Ligi’nde yer alacak. 

Play-out oynayacak iki takım da belli oldu. İrlanda 
Premier’i 11.sırada bitiren Bray Wanderers, 
1.Ligi ikinci sırada tamamlayan Longford Town 
arasında oynandı. İlk maçta ev sahibi olan 
Bray bunu iyi değerlendiremedi ve Longford 
deplasmanda aldığı 2-2’lik sonuçla büyük avantaj 
elde etti. Rövanş maçını ise Bray Wanderers  
3-2 kazandı ve ligde kaldı.

İRLANDA
Premier Ligi
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Oyuncu	 								Takım	 							Gol	sayısı

R. Patterson  Derry  18
P. Hoban  Dundalk 14
J. Byrne  Bray  13
C. Kilduff  Cork  13
D. McMillan  UCD  13
D. O’Brien  Drogheda 13
A. Elding  Sligo  12
M. Rafter  Derry  12
A. Flood  St Patrick’s 10
C. Byrne  St Patrick’s  9
C. Forrester  St Patrick’s  9
D. Kelly  Shelbourne  9
D. Morrissey  Cork   9
R. Benson  UCD   8

GOL KRALLIĞI
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 TAKIM    O G  B M  A  Y Puan  AV

1 St Patrick`s Athletic 33 21  8  4 56 20 71  36
2 Dundalk  33 21  5  7 55 30 68  25
3 Sligo Rovers  33 19  9  5 53 22 66  31
4 Derry City  33 17  5 11 57 39 56  18
5 Shamrock Rovers 33 13 13  7 43 28 52  15
6 Cork City  33 13  7 13 47 50 46  -3
7 Limerick  33 11  9 13 38 46 42  -8
8 Drogheda United 33  8 14 11 44 46 38  -2
9 Univ College Dublin 33  8  6 19 45 73 30 -28
10 Bohemians  33  7  8 18 27 47 29 -20
11 Bray Wanderers  33  7  6 20 33 66 27 -33
12 Shelbourne  33  5  6 22 25 56 21 -31

İRLANDA PREMIER LİG PUAN DURUMU

Şampiyon = St.Patrick’s Athletic
Küme Düşen = Shelbourne
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UZUN 
TAÇLARIN 
KRALINDAN 
SESSİZ 
VEDA
İngilliz futboluna kendisine has uzun taçları ile damga vuran İrlandalı 
Rory Delap 37 yaşında futbola veda etti. Premier Lig’de Derby, 
Southampton, Sunderland ve Stoke City formaları giyen Delap son 
olarak D2 takımlarından Burton Albion’da futbol oynuyordu.
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Okul çağlarında cirit şampiyonluğu bulunan Delap’ın uzun taçları 
korner ya da frikik kadar tehlikeliydi. Kariyerinde sadece 35 golü 
bulunan İrlandalı, çok daha fazlasını uzun taçlar sonunda takım 

arkadaşlarına servis yaptı. 30-40 metreye kadar saatte 37 km hızla uzun 
taçlar atabilen Delap, özellikle Stoke City’de Tony Pulis’in en önemli 
kozlarından biri haline gelmiş ve Premier Lig’de çok canlar yakmıştı. Bir 
dönem tüm takımlar İrlandalının taçlarına önlem almak için, saha içi ve dışı 
türlü yollara başvuruyordu. Delap ise 2-3 yaşlarında annesiyle babasının 
onu hep pencereden taş atarken yakaladığını anlatıyor ve yeteneğini 
çocukluğuna bağlıyor…

14 Eylül 2008′de Stoke City’nin Everton’a 3-2 kaybettiği maçta 2 gol de 
Delap’ın uzun taçları sonucu gelmiş ve maçtan sonra konuşan David 
Moyes, Delap’ı insan kılığına girmiş bir sapana benzetmişti. 1 Kasım 
2008′de Britannia’da Arsenal’i 2-1 yendikleri maçta yine Delap’ın taçları baş 
roldeydi. Özellikle ilk goldeki uzun tacı, tam 45 metreden gelmişti. Zamanın 
Chelsea hocası Brezilyalı Felipe Scolari, Delap’ın tekniğini fantastik olarak 
tanımlarken, hayatımda böyle bir futbolcu görmedim, elini ayaklarından daha 
iyi kullanıyor açıklamasını yapmıştı. Arsene Wenger ise, Delap’ın yeteneğini 
haksız rekabet yapmakla suçlamış ve uzun taçlarının futbolu çirkinleştirdiğini 
savunmuştu hep…

O günlerde bazı takımlar Delap’a farklı yöntemlerle önlem almaya 
çalışıyordu. 29 Kasım 2008′de Hull City kalecisi Myhill topu taç yerine 
rakipte Delap var diye kornere atmıştı. Aynı maçta Hull City’nin yedek 
oyuncularından Dean Windass ısınırken Delap’ın taç atmasına mani olduğu 
için sarı kart görmüştü. 27 Mart 2010′da West Ham, Stoke City maçı 
öncesi reklam panolarını öne almış ve Rory Delap’ın taçlarını bu şekilde 
engellemeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Bu taktik ters tepmiş ve 
Stoke City’nin galibiyet golü bir taç atışı sonunda Fuller’dan gelmişti. Aynı 
taktiği yapan Burnley de Delap’ın taçlarından nispetine düşeni almış ve 
panoları öne almasına rağmen Delap’ın uzun taçı ile bir gol bulan Stoke City 
maçı 1-1 bitirmeyi başarmıştı. 2008 Kasım’da Stoke City, ligde kornerden 
hiç gol bulamayan ancak uzun taçtan 13 gol bulmuş bir takım olarak tarihe 
geçen bir istatistiğe sahipti…

Delap’ın uzun taç tekniği West Yorkshire’daki bir beden hocasına 
esin kaynağı olmuş ve Danny Brooks, İrlandalı yıldızdan esinlenerek 
çalışmalarını sürdürmüş, sonunda Dünya uzun taç rekorunu 49,78m 
ile kırmıştı. Daha sonra bu rekor 2010′da 51,33m ile bir Danimarkalıya, 
Thomas Gronnemark’a geçti.

Kariyeri boyunca 587 maça çıkan Delap, 11 kez İrlanda milli takımı formasını 
da giymiş ve ilginçtir resmi maç olarak sadece EURO 2000 play offlarında 
milli takımımıza karşı oynamıştı. Stoke City ile bir kez FA Cup finaline çıkan 
Delap kariyerinde önemli bir kupayı kazanmayı başaramadı.

Bu sezon öncesi D2 takımlarından Burton Albion ile 1 yıllık sözleşme 
imzalayan deneyimli oyuncu sakatlık nedeni ile sadece 7 maça çıkabildi ve 
1 gol attı. 16 Aralık 2013′te de futbola veda ettiğini açıkladı…

Delap ise 2-3 yaşlarında 
annesiyle babasının 
onu hep pencereden taş 
atarken yakaladığını 
anlatıyor ve yeteneğini 
çocukluğuna bağlıyor…

RORY DELAP
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7 Nisan 1995 doğumlu olan Will sadece 
İngiltere’de değil dünya çapında en 
yetenekli gençlerden biri olarak gösteriliyor. 
2012-13 sezonunda tam 38 kez Derby 
County forması giyen oyuncu bu sezon 
da 22 maçta oynadı. Oyun tarzında Xavi 
ve Iniesta’yı örnek aldığını açıklayan genç 
oyuncu aslında saha içerisinde daha çok 
Lampard, Gerrard izlerini taşıyor. Steve 
McClaren gibi bir hocanın da Derby’nin 
başına geçmesi onun gelişimini daha 
çabuk tamamlamasını sağlayacaktır. Will 
Hughes bütün Ada’ya heyecan veren, 
ileride adını çok fazla duyacağımız bir genç 
yetenek. Oyuncunun 2015-16 sezonunun 
sonuna kadar Derby County ile sözleşmesi 
bulunuyor. 

16 Eylül 1993 doğumlu Sam sağ kanatta 
hem defansta hem ofansta görev alıyor. 
2013 yılı içerisinde Leeds adına Yılın Genç 
Oyuncusu ve Yılın Oyuncusu da olmak 
üzere bütün takım ödüllerini topladı. Sezon 
başında Manchester City’nin 8 milyon 
pounda transfer etmek istediği genç yetenek 
Leeds’de bir sezon daha kalıp pişmek istedi. 
Türkiye’deki 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda 
belindeki sakatlığı sebebiyle forma 
giyemeyen Sam bu sezon yine sakatlığı 
sebebiyle yalnızca 9 maçta forma giyebildi. 
Oyuncu geçtiğimiz sezon ise 44 maça 
çıkmıştı. Sam’in Leeds’de yetişen Harry 
Kewell, Alan Smith, Paul Robinson, James 
Milner ve Jonathan Woodgate gibi isimlerden 
biri olması bekleniyor.

WILL HUGHES - Derby County SAM BYRAM - Leeds United

CHAMPIONSHIP’IN 

GENÇ
KARE ASI
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Premier Lig’de oyuncular ve takımlar arasında kıyasıya mücadele 
sürerken, İngiltere’nin en çetin ligi Championship’te de pişmekte 
olan genç yetenekler, ışık saçan oyuncular kendilerini geliştiriyorlar. 
Bu gençleri çok kısa süre içerisinde Premier Lig’in önde gelen 
takımlarında göreceğimiz neredeyse kesin. Premier Lig’de iz bırakmaya 
başladıklarında ‘bunlar da kim’ dememeniz için sizlere aydınlatıcı bir 
dosya hazırladık. Championship’te 2013 yılında en çok konuşulan ve 
dikkatleri üzerine çeken dört genç oyuncuyu tanıyalım:

Southampton’da hayata gelen 
1992 doğumlu Danny Ings Bournemouth’da 
başladığı futbol kariyerini 2011 yılından 
beri Burnley’de sürdürüyor. Genç oyuncu 
bu sezon takımını forvetteki partneri Sam 
Vokes ile sırtlayan isimlerden biri oldu. 
2012-13 sezonunda da formasını giydiği 
Burnley ile 33 maçta yalnızca 3 gol atabilen 
oyuncu bu sezon çıktığı 26 maçta 17 gole 
imza atmayı başardı. 3 Ekim 2013’te ilk 
kez İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda 
forma giyen oyuncu ikinci maçında San 
Marino filelerine 2 gol birden bıraktı. 
Championship’te 13 gol ile gol krallığı 
yarışında üçüncü sırada bulunan oyuncuyu 
kısa süre içerisinde Premier Lig’de gollerini 
atarken görebiliriz.

İngiltere Milli Takımı eski kaptanlarından 
Paul Ince’in oğlu olan Tom Liverpool alt 
yapısında yetişti. Liverpool’dan önce 
Notts County’e kiralanan 1992 doğumlu 
genç kanat oyuncusu 2011 yılında ise 
Blackpool’a transfer oldu. Blackpool 
forması ile çıktığı 97 maçta 31 kez fileleri 
havalandırmayı başaran Tom, İngiltere’nin 
17, 19 ve 21 Yaş Altı Milli Takımları’nda 
forma giydi. Bu sezon Blackpool formasını 
20 kere forma giyen Tom 7 gol, 6 asiste 
imza attı. Tom’un bir avantajı da 
2013 yılından beri babasıyla beraber yol 
alıyor olması. Blackpool’un başında babası 
Paul Ince bulunuyor. Oyuncunun tahmini 
değeri 7.5 milyon pound olarak gösteriliyor. 

DANNY INGS - Burnley TOM INCE - Blackpool
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“Buna inanabiliyor musun? 
Kadın yardımcı hakem!”
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Tarih 22 Ocak 2011. Şu anda Fenerbahçe 
forması giyen Raul Meireless’in sırtında 
kırmızı Liverpool forması var. Liverpool’un 

Wolverhampton ile karşılaştığı Premier Lig 
maçındayız. Portekizli, 50. dakikada takımının 
ikinci golünün sevincini arkadaşları ile paylaşırken, 
Wolves takımı toplu halde ofsayt bayrağını 
kaldırmayan kadın yardımcı hakeme itiraz ediyor. 
Televizyonlarda golün tekrarını izleyenler ise Sian 
Massey’nin kararının doğru olduğunu anında 
öğreniyor. Görünüşe göre, Sian ofsayt kuralını 
biliyor.

Yayına girmemesine rağmen ses kaydı daha 
sonra ortaya çıkan konuşmaları Richard Keys’in 
‘Birisi aşağı inip O’na ofsaytı anlatmalı.’ demesi ile 
başlıyor. İkisinin de işine mal olan sohbet kadınların 
ofsaytı bilmediği konusunda esprilerle devam ediyor. 
‘Buna inanabiliyor musun? Kadın yardımcı hakem!’

28 Aralık 2010’da ilk kez görev aldığı Sunderland 
– Blackpool Premier Lig maçından beri İngiltere’nin 
ve belki de dünyanın bu en üst düzey liginde, 
her sezon giderek artan sayıda maçta yardımcı 
hakemlik yapıyor.

Massey’nin mesleği öğretmenlik. Sadece Premier 
Lig’de değil, alt liglerde, kadın liglerinde ve Dünya 
Kadın Futbol Şampiyona ve eleme maçlarında 
da görev yapıyor. 2010’dan beri FIFA listesinde.  
Ağustos 2011’de ise Sian Elite Kategori hakemi 
olarak atandı.

2011 yılının Mayıs ayında 
Cardiff City – Middlesborough maçında ev sahibi 
takımdan Kevin McNaughton’ın ufak tefek Sian’a 
tam hız çarpması ‘kaza’ olarak geçiştirildi ancak 
görüntülerde işin hiç de öyle gözükmediğini 
söylemek zorundayız.

Oysa maç başlamadan 
takımlar tünelde gözüktüğünde, 
mikrofonlarının kapalı olduğunu ve 
söylediklerinin kayda girmediğini 
sanan Aston Villa’nın eski oyuncusu 
İskoç yorumcu Andy Gray ve 
yayıncı kuruluş Sky Sports’un  
emektar spikeri Richard Keys öyle 
düşünmüyordu.

Sian Massey, ülkemizdeki Premier Lig 
izleyicilerinin de zaman zaman ‘kadın mı o?’ 
diyerek şaşkınlıkla izlediği 1985 doğumlu bir 
kadın yardımcı hakem. O’nu at kuyruğu yaptığı 
saçları, sempatik yüzü ve tam konsantre bakışı ile 
Premier Lig maçlarında görmeniz mümkün.
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SIAN MASSEY

Sian Massey, Premier Lig’in ilk olmasa da 

tek kadın hakemi.  
Futbolun erkek dünyasında, 
bu ülke İngiltere bile olsa, devam etmek zor. 

Ocak 2011’den sonra tahmin edebileceğiniz 
gibi medya bu olayın üzerine fazlası ile 
gitti. Bulvar İngiliz medsyası işin suyunu 

çıkardı da denebilir. Andy Gray ve Richard Keys 
işlerini kaybetti. Ancak sonuç sadece Sian Massey 
üzerindeki baskının artması oldu. 

Bu yılın Ocak ayında Chelsea, Stoke City ile 
karşılaşıyordu. Chelsea maçı 1-0 önde götürürken, 
Stoke City’den Etherington rakip ceza alanı içinde 
düşürüldü. Maçın hakemi tecrübeli isimlerden Andre 
Marriner önce penaltı noktasını gösterdi ancak 
yardımcı hakem penaltı pozisyonundan önce ofsayt 
olduğunu tesbit etmiş ve bayrağını kaldırmıştı. 
Marriner penaltıyı iptal etti, oyuna Chelsea ofsayttan 
doğan endirekt serbest vuruşla başladı. Bayrağı 
kaldıran Sian Massey, hafta boyunca basında övgü 
dolu yorumların sağanağında kaldı.

Tartışmalar, o hafta içinde pozitif ayrımcılık 
noktasında yoğunlaştı. Bir yardımcı hakem, 

kadın veya erkek, doğru bir karar verdiği için bu 
kadar yüceltilmeli miydi? 

Sian Massey, bir hata yaptığında, erkek 
meslekdaşlarına göre daha çok eleştirilecekse, 
elbette.

Massey, belki bu cinsel tartışmanın ortasında 
olmak isteyebilir. Ancak verdiği her doğru kararda, 
kaldırdığı her doğru bayrakta, kadınların futbol 
dünyasında işi yok diyenlerin alanını daraltarak 
kendinden sonra gelecek kadınlara yol açıyor.

Bir dahaki sefer, Premier Lig’den bir maç için 
koltuğunuza kurulduğunuzda, yardımcı hakemlere 
dikkat edin. Sian Massey’i tüm ciddiyeti ve işine olan 
saygısı ile, oyunun kurallarını titizlikle uygulatırken 
bulabilirsiniz. O’na dikkatli bakın. Sadece kendisi 
için değil, bir çok kadın için bayrakla koşuyor yan 
çizgide.
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Futbol her zaman denildiği gibi asla 
sadece futbol değildir. Bunun elit liglere 
en büyük yansıması ise tamamen 

başarıya endeksli olmasıdır. İngiltere Premier 
Ligi de bu endeks güdümünde hareket 
eden kulüp yönetimlerine sahip. Sezon başı 
yapılan transferler ve kulübün gelenekleri 
üzerinde yaratılan beklentilerle başlayan 
ligde genel olarak şampiyonluk, yurtdışı 
turnuvalara katılım, orta sıralarda yer alma 
ve kümede kalma hedefleriyle yola çıkılır. 
Ligin ilk yarısının sonuna doğru yavaş yavaş 

hedeflerinden uzaklaşan takımlar önlem 
almaya başlar ve bunu en basit elemanı, 
yani menajeri değiştirerek yaparlar, oyuncu 
grubunu değiştirmek daha pahalıdır zira. 
2013/14 sezonu da başladıktan kısa bir süre 
sonra tahminler yapılmaya, bahisler açılmaya 
ve dedikodu kazanları kaynamaya başladı. 
Takvimler 2013 yılının sonunun geldiğini 
bildirdiğinde ligdeki menajerlerin %25’i 
işinden olmuştu. 

BİR 
FUTBOL 
RİTÜELİ 
OLARAK: 
MENAJER KIYIMI
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PREMIER LIG IK

Açıkçası 2.5 yıllık kontratla 
31 Mart 2013’te göreve 
geldiğinde tahminden çok 
temenni olarak görevde çok 
uzun kalmayacağını söyledi 
büyük çoğunluk. Faşist olduğunu 
saklamaması, vücudundaki 
DUX (Mussolini) dövmesi, 
antipatik hareketleri daha 
imzası kurumadan kulübün 
eski başkanı David Miliband’ın 
istifasına sebep oldu. Bu sezon 
öncesi Mignolet, McClean ve 
Sessegnon gibi tecrübeli isimleri 
gönderip 14 yeni ismi transfer 
etti. Özellikle Mignolet ve 
Sessegnon’un performanslarını 
düşününce Sunderland’in ligdeki 
durumu daha çok göze batar 
oldu. 5. haftasının sonunda 
elde sadece  Southampton 
deplasmanında alınan 1 puan 
varken, 22 Eylül 2013 tarihinde 
Di Canio kovuldu. Geçen sezonki 
8 maçla beraber toplam 
13 maça çıkmış olan Di 
Canio’nun yerine Gustavo Poyet 
getirildi. Sunderland 20 hafta 
sonunda hala ligin dibinde.

3 Kasım 2012’de takımın 
başına geçen Holloway takımını 
sezon sonunda Premier Lig’e 
çıkarmayı başardı. Tutkulu bir 
yapıya sahip menajeri taraftar 
da çok seviyor ve nispeten zayıf 
kadrosunu ligde tutabileceğine 
inanıyordu. Ancak işler yolunda 
gitmedi. Eleştiriler Palace’ın 
hala Championship’teymiş gibi 
oynadığını söylüyor takım bir 
türlü kazanamıyordu. Nitekim 
ligde 8. hafta bittiğinde takımın 
sadece 3 puanı vardı. Baskılar 
her geçen gün arttı ve Holloway 
23 Ekim’de istifa etti, akıllarda 
büyük takımların kayırıldığını 
söylemesiyle aldığı 3 maçlık 
ceza kaldı. Crystal Palace’ta 
savunma zaafları çok olduğu 
için olsa gerek Stoke’un eski 
menajeri Pulis göreve getirildi. 
Palace biraz toparlanıp 3-4 maç 
kazansa da, 20. Hafta sonunda 
17 puanla hala düşme hattında. 

2011-12 sezonun başında 
takımın başına getirilen Jol 
113 maça çıkıp 38 galibiyet 
ve 47 mağlubiyet aldı. Geçen 
sezon ligi 12. sırada bitirince 
de yönetim bundan memnun 
kalmış sözleşmesini 2013-14 
sezonu sonuna kadar uzatmıştı.. 
Bu sezon silik bir oyun oynayan 
Fulham bir türlü toparlanamadı. 
Fakat 6 maçlık mağlubiyet 
serisi sinirleri bozmuş özellikle 
serinin sonundaki WestHam 
maçında rakip kaleye tek bir şut 
bile çekilmemiş olması bardağı 
taşıran son damla olmuştu. 
Fulham yönetimi Martin Jol’u 
1 Aralık 2013’te yolladıktan sonra 
yerine bir başka Hollandalı Rene 
Meulensteen’i getirdi. İnişli çıkışlı 
grafik devam ederken 20. Hafta 
sonunda Fulham 19 puanla, 
16. sırada ve hala küme düşme 
korkusu taşıyor.

Paolo Di Canio
Sunderland

Ian Holloway
Crystal Palace

Martin Jol
Fulham
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Steve Clarke WBA’da ilk menajerlik deneyimini 
yaşadı. Daha önce Newcastle’da teknik 
kadrodayken Alan Pardew öncesi geçici olarak 
saha kenarı patronu olan Clarke 4 Haziran 
2012’de WBA’nın başına geçti. Takımın 
bulunduğu yer kadro kalitesinin hep altında kaldı. 
Kovulduğu gün yani 14 Aralık günü takımın 
galibiyet oranı %20 idi ve son 41 lig maçının 
sadece 9’unu kazanabilmişti. Yönetim daha fazla 
dayanamadı ve takımı Keith Downing’e emanet 
etti. WBA yönetimi hala yeni bir  menajer arıyor. 
20. Hafta sonunda 21 puanda ve 14. sırada 
takım.

2012-13 sezonun başında takımı milli takım dedikoduları gölgesinde 
Şampiyonlar Ligi’ne götüremeyen Redknapp’ın yerine gelmişti 
AVB. Tottenham ile sözleşme imzaladığında kötü Chelsea anıları 
canlandırılmış ve Bale transfer dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Lig 
başında ve ortasında yaptığı transferlerle takımın omurgasını yeniden 
kurmuş ligi 5. bitirmiş Şampiyonlar Ligi yine başka bahara kalmıştı, 
ancak uzun vadeli bir proje üzerinde durulmuş AVB görevine devam 
etmişti. Bale’in kaçınılmaz transferi sonrası 100 milyon Pound 
harcanmış, transferler yapılmıştı. Lig başladığında önce gol yemeyen 
defans övülüyordu fakat sonra hücum aksiyonlarının yetersizliği 
dikkat çekmiş ve eleştirilmişti. Takımın sakatlıklar sonrası bir anda 
solbeksiz kalması kadro yapısını hedefe koyarken 6-0’lık Manchester 
City hezimeti AVB’nin koltuğunu sallamıştı. Toparlanma süreci  devam 
ederken Liverpool’dan White Hart LAne’de alınan 5-0’lık yenilgi başkan 
Levy’nin karar vermesini kolaylaştırmış genç teknik adam Avrupa’da 
6’da 6 yapan Tottenham’ın ligde en yüksek galip gelme oranına 
sahip menajeri olarak kovulmuştu. Yerine yardımcısı Tim Sherwood 
önce geçici sonra kalıcı olarak getirildi. 20. Haftada Old Trafford’da 
Manchester United’ı deviren Tottenham 37 puanla 6. sırada.

Belki de Premier Lig’in en sevimsiz başkanı olan 
Vincent Tan, en yakışıksız işten çıkarmaya imza 
attı ve taraftarından büyük tepki aldı. 26 Aralık 
2013’ta alınan 3-0’lık Southampton mağlubiyeti 
Galler takımını küme düşme potasının 1 puan 
üstüne kadar getirmişti. Söylentilere göre 
Tan, İskoç menajere istifa etmesini ya da onu 
kovacağını söylemiş ve transfer bütçesini 
deldiği için Ocak ayında transfer yapmasına izin 
vermeyeceğini söylemiş. Mackay direnmeye 
devam edince 27 Aralık günü işinden oldu. Onları 
ilk defa Premier Lig’e çıkaran Mackay’ı taraftarı 
da çok seviyor takımın başında kalmasını 
umuyordu. Vincent Tan dergimiz hazırlanırken 
Manchester United’da yıllarca forma giyen 
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’i 
göreve getirmek üzere. Takım 20. Hafta sonunda 
18 puanla düşme hattının hemen üzerinde. 

Steve Clarke
West Bromwich Albion

Andre Villas Boas 
Tottenham

Malky Mackay
Cardiff
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Premier Lig’de İlk 20 Maç ?
Premier Lig 1992’de başladığından beri en 

ilginç sezonlarından birini yaşıyor. Noel ve 
Yılbaşı mevsiminde oynanan yoğun maçlar 

sonrasında 20 maç günü geride kalan Premier 
Lig’de puan tablosunun özeti şöyle:

Premier Lig’in en kıdemli ve en çok eleştirilen 
menajeri Arsene Wenger’in çalıştırdığı Arsenal yeni 
yıla lider girdi. Son 4 sezondur ligi bu dönemde lider 
götüren takımların şampiyon olduğu düşünülürse 
uzun zamandır kupa hasreti çeken Arsenal için 
önemli.

Mancini’den sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan 
ilk kez çıkan Manchester City, şampiyonluğun 
hala en güçlü adaylarından ve liderin sadece 
1 puan gerisinde. Onların da 1 puan gerisinde 
Mourinho’nun dönüşü ile bu sezon ümitleri tavan 
yapan Chelsea var.

Çok uzun süredir bırakın şampiyonluğu, potaya 
girmekte zorlanan Liverpool lidere çok yakın 
götürdüğü ligde ard arda önemli Manchester City ve 
Chelsea maçlarında öne geçmesine rağmen aldığı 
2-1’lik yenilgilerle 4. Sıraya gerilemiş durumda.

Şampiyonlar Ligi ümitlerini devam ettiren takımlar 
hemen takipte. Sezona menajer değişikliği ile 
başlayan Everton ve Manchester United ile sezonun 
ortasında Andre Villas Boas ile yollarını ayıran 
Tottenham arka arkaya sıralanıyorlar. Manchester 

United, Sir Alex’den sonra istikrarı yakalayamazken, 
yeni menajeri Moyes’in eski takımı Everton, 
İspanyol hoca Martinez’in başarılı performansı ile 
ligin zirvesini zorlayan ekiplerden. Onların hemen 
ardında ilk 4 hayalini söndürmemiş Newcastle var. 
Manchester United’ın sadece 1 puan arkasındaki 
Saksağanlar, sezona iyi giriş yapamamışlardı 
ancak son maçlarda yakaladıkları müthiş seri ile 
Fransız lejyonerleri ligin güçlü ekiplerinden olduğunu 
kanıtladı.

Pochettino, ilk 4 sırayı istiyoruz 
derken herkes şaka yapıyor 
sanmıştı ancak Southampton 
son maçlara kadar ilk 4’ü 
zorlayan ekiplerden oldu. 
Özellikle kalecileri Boruc’un 
sakatlığından sonra düşüşe 
geçen Azizler 33 puanla 
9. sırada.
Ligin yeni ekiplerinden Hull City, bir yandan bu 
sayımızda okuyacağınız isim değişikliği problemi 
ile uğraşırken, diğer yandan sağlam defansı ve iyi 
iç saha karnesi ile 10. sırada ve bu sezon Premier 
Lig’e yükselen ekipler arasında en iyi durumda 
olanı. 

Ne Oldu
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 TAKIM   O  G B  M A  Y       Puan AV

1 Arsenal   20 14 3  3 39 18 45  21
2 Manchester City 20 14 2  4 57 23 44  34
3 Chelsea  20 13 4  3 38 19 43  19
4 Liverpool  20 12 3  5 46 23 39  23
5 Everton   20 10 8  2 32 19 38  13
6 Tottenham  20 11 4  5 24 25 37  -1
7 Manchester United 20 10 4  6 33 24 34   9
8 Newcastle United 20 10 3  7 29 25 33   4
9 Southampton  20  7 6  7 26 23 27   3
10 Hull City  20  6 5  9 22 25 23  -3
11 Aston Villa  20  6 5  9 19 25 23  -6
12 Stoke City  20  5 7  8 19 30 22 -11
13 Swansea City  20  5 6  9 26 28 21  -2
14 West Bromwich  20  4 9  7 23 27 21  -4
15 Norwich City  20  5 5 10 17 33 20 -16
16 Fulham   20  6 1 13 21 42 19 -21
17 Cardiff City  20  4 6 10 15 32 18 -17
18 Crystal Palace  20  5 2 13 13 29 17 -16
19 West Ham United 20  3 6 11 19 30 15 -11
20 Sunderland  20  3 5 12 15 33 14 -18

İNGİLTERE PREMIER LİG PUAN DURUMU

Hull City ile başlayan ve düşme hattına 
kadar giden tehlikeli yolda takımlar 6 puan 
farkla sıralanıyor. Bu sezonun sonuna doğru 
şampiyonluk yarışının dışında bir çok takımı 
ilgilendiren çoklu bir düşme mücadelesi 
olacağı kesin. 10. sıradaki Hull City ile 
15. sıradaki Norwich arasında sadece 
3 puan var. 

Benteke’nin formsuzluğunda Aston Villa, yeni 
hocası Mark Hughes ile Stoke City, sezonun 
ligdeki en büyük hayalkırıklığı Swansea, 
sezon ortasında hocasını değiştiren ve 
henüz yenisini atamayan West Bromwich, 
Kanaryalar’ın hemen önündeki takımlar.

Tehlike bölgesine en yakın yerde, yine hoca 
değiştiren takımlardan Fulham ve Cardiff yer 
alıyor. 

Düşme potasındaki 3 takım ise Stoke 
City’nin eski menajerinin göreve getirildiği 
Crystal ‘Pulis’ , Allardyce’ın sakatlıklarla 
boğuştuğu ve acil takviye ihtiyacındaki West 
Ham ve sezona Di Canio ile girme gafletinde 
bulunan ve Poyet ile ligin dibinde bulunan 
Sunderland.

Tüm takımların birbirini 
yenebileceği Premier Lig’de, 
her hafta, her maç, her dakika 
bu hassas dengeli puan 
durumu değişecek. Bu sezon, 
son nefese kadar Premier Lig 
takımlarının sıralamadaki yeri 
kesinleşmeyecek gibi.

PREMIER LIG’DE NE OLDU?
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Son yılların en çekişmeli Premier Lig’i ilk 
yarısını tamamladı. Liderin hiçbir zaman rahat 
edemediği, farklı skorların, sürpriz sonuçların 

doğurduğu sonuçlar izleyenlere büyük keyif veriyor. 
Puan tablosunda her hafta büyük değişiklikler 
olurken ligin zirvesi de dibi de karışık ve her ihtimale 
gebe. İşte sezon başından bu yana derlediğimiz ligi 
şenlendiren istatistikler.

•Ligde en çok seyircinin izlediği maç Old Trafford’da 
75,350 kişinin izlediği Manchester United - West 
Ham United maçı oldu. 19,242 kişi ise Swansea 
City - Stoke City maçını seyreden istatistik 
kahramanlarımız oldular. Ligin ortalaması 
36,606 kişi.

•Bu sezonun -şimdilik- kendi evinde en acımasızı 
olan Manchester City 7-0’lık Norwich galibiyeti ile 
öne çıktı. Deplasmandaki en farklı galibiyet ise 
Tottenham’ı 0-5 yenen ve menajeri Andre Villas 
Boas’ı koltuğundan eden Liverpool’a ait. Ligin en 

gollü maçı ise Manchester City 6-3 Arsenal.

•En çok galip gelen iki takımdan biri Arsenal olurken 
diğeri de üst üste en çok maç kazanan (5) ve en 
uzun yenilmezlik serisi (9) yakalayan Manchester 
City oldu. 

•En az maç kaybeden takım Everton sadece 2 kez 
yenildi. En az kazananlar ise 3 maç ile WestHam ve 
Sunderland. Fulham sadece 1 kez berabere kaldı ve 
13 kez yenilerek Crystal Palace ile en çok yenilen iki 
takımdan biri oldu.

•Ligin en az gol yiyen takımı Arsenal kalesinde 
18 gol gördü, Fulhan ise kalesini en kötü koruyan 
takım olarak 42 gol yedi. Manchester City 57 golle 
bu alanda lider olurken bu istatistiğini averaja da 
yansıtarak 34 gol farkına ulaştı. Ligin gol yollarındaki 
en kötü takımı ise Crystal Palace, sadece 13 gol 
atabildiler.

2013-14  Sezonundan 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
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•Arsenal 9 maçta kalesinde gol görmezken, 
Liverpool ve Manchester City ile beraber sadece 
2 maçta gol atamayan takım oldu. Cardiff ve Crystal 
Palace 10 maçta gol atamadı, Fulham ise sadece 
3 maçta kalesini gole kapayabildi.

•Ligin en hırçın takımı Stoke City 44 sarı 2 de 
kırmızı kart gördü. Cardiff ise sadece 26 sarı kart ile 
en centilmen takım oldu. WestHamlı Kevin Nolan ise 
4 sarı 2 kırmızı gördü.

•Wayne Rooney 9 asist, Luiz Suarez ise 20 golle 
takımlarına en çok skor desteği veren oyuncuların 
başında geldiler.

•Ligin en çok penaltı atan takımı 4 penaltıyla 
Tottenham oldu. Everton ise hiç penaltı 
kazanamazken rakiplerine bu imkanı 5 kere vererek 
istatistik lideri oldu.

•Topu ayağında en fazla tutan takım %59.6 ortalama 
ile Swansea City oldu.

•Stoke City have toplarının hakimiydi yine ve girdiği 
mücadelerin %61.3’ünü kazandı.

•Manchester  City topu en verimli kullanan takım 
oldu ve %86,5 pas yüzdesine ulaştı.

Alışılmışın dışında birkaç 
ilginç istatistik de şöyle;
•Manchester United 1992 yılından beri ilk defa 
1 hafta içinde 3 yenilgi aldı. 6 maçta 4 mağlubiyeti 
Sir Alex Ferguson zamanında hiç görmemişti ve 
Swansea City’ye tarihinin ilk Old Trafford galibiyetini 
hediye etti.

•Vakit geçirmekte dolayı en çok sarı kart gören 
takım 3 kart ile Manchester City oldu.

•Jaaskelainen, Guzan ve Howard bu sezon asist 
yapan kaleciler. Begovic ise gol atan tek kaleci oldu.

•Everton’lı Coleman önceki 4 sezonda attığı toplam 
golden daha fazlasını bu sezonun ilk yarısı attı, 
Coleman’ın 5 golü var.

•Bu sezonun oyundan çıkan tek yedeği Gnabry, 
Arsenal’li oyuncu maça girdikten sonra taktik gereği 
yerine Bendtner’e bırakmıştı.

•Geçen sezonun aksine Stoke City’nin bu sezon hiç 
kafa golü yok.
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 TAKIM   O G B  M A Y        Puan  AV

1 Leicester City  24 16  3  5 42 26 51  16
2 Burnley   24 13  8  3 36 18 47  18
3 Queens Park Rangers 24 13  7  4 26 14 46  12
4 Derby County  24 13  5  6 48 30 44  18
5 Nottingham Forest 24 10 10  4 34 24 40  10
6 Ipswich Town  24  9  9  6 36 27 36   9
7 Brighton & Hove Albion 24  9  9  6 29 22 36   7
8 Leeds United  24 10  5  9 35 28 35   7
9 Reading  24  9  8  7 31 29 35   2
10 Blackburn Rovers 24  9  7  8 30 28 34   2
11 Wigan Athletic  23  9  6  8 25 23 33   2 
12 Blackpool  24  8  8  8 25 29 32  -4
13	 Huddersfield	Town	 24	 	8	 	7	 	9	 33	 29	 31	 		4
14 Watford   23  7  9  7 35 29 30   6
15 Middlesbrough  24  7  9  8 38 33 30   5
16 Bournemouth  24  8  6 10 31 41 30 -10
17 Birmingham  24  7  8  9 30 29 29   1
18 Bolton Wanderers 24  6  9  9 29 34 27  -5
19 Charlton Athletic 24  5  9 10 22 30 24  -8
20	 Sheffield	Wednesday	 23	 	4	 10	 	9	 25	 32	 22	 	-7
21 Millwall   24  5  7 12 26 49 22 -23
22 Doncaster Rovers 24  5  6 13 19 42 21 -23
23 Yeovil   23  4  5 14 18 36 17 -18
24 Barnsley  24  3  8 13 21 42 17 -21

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP PUAN DURUMU

Ada’da Premier Lig’in en büyük 
alternatifi yine Championship...
Yılın son maçları ile 2013-14 sezonunun 24. 
haftası sona erdi. Wigan ile Sheffield Wednesday 
arasındaki yağmur sebebiyle ertelenen maç 
haricinde bütün takımlar 24 maçı tamamladı. Bu 
da Championship için yolun yarısı anlamına geliyor 
ancak şimdiden sezon içinde harika heyecanları 
barındırıyor ve birçoğuna da gebe: 

Zirve: Zirvede an itibariyle Leicester oturuyor olsa 
da takımın başına Steve McClaren’ın gelmesiyle 
inanılmaz bir yükselişe geçen Derby, Ings ve 
Vokes ikilisi ile puanları toplayan Burnley ve Harry 
Redknapp’ın düştüğü gibi çıkartmaya çalıştığı QPR 
ilk 2 sıra için kıyasıya bir yarış içerisindeler. Bu 
4 takımlardan yalnızca Derby hiç liderliğe oturmadı 
ancak arkasına en büyük rüzgarı almış olan takım 
da onlar. Sezon sonuna kadar bu 4 takım arasında 
mücadele hiç bitmeyecek gibi gözüküyor.

Playoff: Bu sezon playoff için de birçok aday 
göstermek mümkün. 24 takım arasından ligi 3 ve 
6. sıra arasında bitiren takımların çapraz eşleşme 
usulü ile Premier Lig’e son bileti kapmak için dahil 
olduğu playoff çoğu takım için ligin son virajına 
kadar büyük bir umut niteliğinde. Öyle ki ligde 
6. sırada bulunan Ipswich ile 17. sırada bulunan 
Birmingham arasında Türkiye Süper Ligi’nde ilk iki 
sırayı paylaşan takımlar arasındaki farktan daha az 
bir puan farkı bulunuyor. Takımlar son ana kadar 
bir ivme ile playoff potası içerisine girebilecekleri 
biliyorlar. Bu da lige bambaşka bir heyecan getiriyor.

Dip: Ligin en altındaki takımlar pek değişmiyor. 
Son olarak Sheffield Wednesday kendisini ilk 
defa düşme hattının dışına atabildi. Düşme hattı 
içerisindeki Doncaster, Yeovil ve Barnsley üst sıralar 
ile puan farkını yavaş yavaş eritti. Yeni yıl içerisinde 
Wednesday, Millwall ve Charlton da en alttaki 
3 takımdan biri olmamak için epey çabalamak 
zorunda olacak keza Dickov’un Doncaster’ı 
ve Wilson’ın Barnsley’si ile tarihinde ilk defa 
Championship’te mücadele eden Yeovil’in düşmeye 
pek de niyeti yok. 

CHAMPIONSHIP
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İskoçya Ligi çok çekişmeli ve heyecan dolu 
geçmeye devam ediyor. Sezona beklenildiği 
gibi Celtic ambargo koydu. 19 maçta hiç 

kaybetmediler ama bu otoriteler tarafından beklenen 
bir durumdu. Asıl lige heyecan katan kısmı ise ilk 
6 savaşı. Motherwell, Aberdeen, Inverness, Dundee 
United ve hatta Hiberian bile play-off’ta iyi bir yer 
alma savaşı veriyor. Aynı şekilde play-out savaşı da 
çok kızıştı. Hearts, Ross County ve Partick Thistle 
çok büyük bir mucizeye imza atmazsa play-out 
oynamaları kesin. St.Mirren, Kilmarnock ve St. 
Johnstone’da büyük ihtimal son 6 play-out’unu 
oynayacak. 

Inverness sezona fırtına gibi girmişti. Bir ara 
Celtic’in en büyük takipçisi konumundalardı. 
Haftalar ilerledikçe bu yarıştan biraz olsun koptular 
ve onların yerini Aberdeen ve Dundee United 

aldı. Özellikle Dundee United 6-7 hafta boyunca 
rakiplerine fark attı. Yeni yıla doğru ilerlerken bu 
kez Dundee United hızla düşmeye başladı. 3 maç 
arka arkaya kaybetti. Onun düşüşünü fırsat bilen 
Motherwell ise 5 mücadele art arda kazandı ve 
2.liğe kadar yükseldi.

Her takımın birbirini yenebilecek 
güçte olduğu sürprize açık 
sonuçların yaşandığı İskoçya 
Premier Ligi tüm hızıyla devam 
ediyor. Belki İngiltere Premier 
Lig’i kadar kaliteli bir lig değil 
ama oynanan oyun ve takımların 
ortaya koyduğu yürek ve 
mücadele gücü üst seviyelerde….    

İSKOÇYA PREMIER LİGİ

Sezona beklenildiği gibi Celtic 
ambargo koydu. 19 maçta hiç 
kaybetmediler ama bu otoriteler 
tarafından beklenen bir durumdu. 
Asıl lige heyecan katan kısmı ise 
ilk 6 savaşı. Motherwell, Aberdeen, 
Inverness, Dundee United ve hatta 
Hiberian bile play-off’ta iyi bir yer 
alma savaşı veriyor. 
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 TAKIM   O G B M A Y       Puan  AV

1 Celtic   20 17 3  0 45 12 54  33
2 Aberdeen  21 13 2  6 32 19 41  13
3 Motherwell  20 13 1  6 31 25 40   6
4 Dundee United  21  9 6  6 38 23 33  15
5 Inverness C.T.  19 10 3  6 27 18 33   9
6 Hibernian  21  7 7  7 19 19 28   0
7 St. Johnstone  20  7 4  9 25 23 25   2
8 Kilmarnock  21  6 3 12 25 34 21  -9
9 St. Mirren  20  5 5 10 20 34 20 -14
10 Partick Thistle  20  4 6 10 17 33 18 -16
11 Ross County  20  5 2 13 20 36 17 -16
12 Hearts *  21  3 4 14 15 38 -2 -23

İSKOÇYA PREMIER LİG PUAN DURUMU

*= Hearts cezası nedeniyle sezona -15 puanla başladı.

 TAKIM   O  G B  M A  Y      Puan AV

1 Dundee FC  19 12 3  4 35 16 39  19
2 Hamilton  19 11 4  4 26 14 37  12
3 Falkirk   18  9 5  4 30 15 32  15
4 Raith Rovers  19  8 5  6 27 28 29  -1
5 Alloa Athletic  19  8 4  7 19 17 28   2
6 Livingston  19  7 4  8 32 33 25  -1
7 Dumbarton  19  7 3  9 26 33 24  -7
8 Queen of South  18  6 4  8 25 24 22   1
9 Cowdenbeath  19  5 3 11 25 40 18 -15
10 Morton   19  2 3 14 15 40 9 -25

İSKOÇYA CHAMPIONSHIP PUAN DURUMU
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 TAKIM    O  G  B M  A  Y Puan  AV

1 Brentford   24 16  4  4 42 23  52  19
2 Wolverhampton   25 14  7  4 39 19  49  20
3 Leyton Orient   23 14  6  3 48 23  48  25
4 Preston    24 13  8  3 35 24  47  11
5 Peterborough United  24 12  3  9 36 30  39   6
6 Rotherham United  24 10  8  6 38 32  38   6
7 Walsall    24 10  7  7 27 22  37   5
8 Port Vale   24 11  3 10 36 37  36  -1
9 Swindon Town   23 10  4  9 40 31  34   9
10 Coventry *   24 12  6  6 52 42  32 10
11 Milton Keynes Dons  23  9  5  9 36 32  32   4
12 Bradford   24  7 10  7 35 29  31   6
13 Crawley   23  7  8  8 25 30  29  -5
14 Gillingham   25  8  5 12 33 42  29  -9
15 Colchester   24  6 10  8 28 32  28  -4
16 Carlisle United   24  7  6 11 26 39  27 -13
17 Shrewsbury   24  6  8 10 24 27  26  -3
18	 Sheffield	United		 	 24	 	6	 	7	 11	 23	 31	 	25	 	-8
19 Oldham Athletic   23  6  6 11 26 32  24  -6
20 Tranmere   24  6  6 12 28 44  24 -16
21 Crewe Alexandra  24  6  6 12 22 47  24 -25
22 Bristol City   23  4 10  9 33 36  22  -3
23 Notts County   25  6  3 16 30 38  21  -8
24 Stevenage   23  5  4 14 22 42  19 -20

 TAKIM    O G B M A Y       Puan  AV

1 Scunthorpe United  24 12  8  4 36 24 44  12
2 Burton Albion   24 12  6  6 27 22 42   5
3	 Chesterfield	 	 	 23	 11	 	8	 	4	 33	 19	 41	 	14
4	 Southend	United	 	 24	 12	 	5	 	7	 30	 21	 41	 		9
5 Rochdale   24 12  4  8 35 31 40   4
6 Oxford United   23 10  8  5 34 21 38  13
7	 Fleetwood	Town	 	 23	 12	 	2	 	9	 37	 29	 38	 		8
8 Newport County   23 10  7  6 31 24 37   7
9	 Morecambe	 	 	 26	 10	 	6	 10	 30	 34	 36	 	-4
10	 Dagenham	&	Redbridge		 25	 	9	 	7	 	9	 32	 31	 34	 		1
11	 Cheltenham	Town	 	 24	 	8	 	9	 	7	 31	 33	 33	 	-2
12	 Plymouth	Argyle	 	 24	 	9	 	6	 	9	 22	 25	 33	 	-3
13	 Exeter	City	 	 	 24	 	9	 	5	 10	 30	 32	 32	 	-2
14	 AFC	Wimbledon	 	 24	 	8	 	7	 	9	 27	 27	 31	 		0
15	 Hartlepool	United	 	 24	 	8	 	7	 	9	 27	 28	 31	 	-1
16	 Mansfield	Town		 	 25	 	7	 	8	 10	 26	 33	 29	 	-7
17	 York	City	 	 	 25	 	6	 10	 	9	 30	 32	 28	 	-2
18	 Bury	 	 	 	 24	 	6	 	9	 	9	 30	 30	 27	 		0
19	 Wycombe	Wanderers	 	 23	 	7	 	6	 10	 29	 32	 27	 	-3
20	 Portsmouth	 	 	 24	 	6	 	8	 10	 29	 38	 26	 	-9
21	 Accrington	Stanley	 	 24	 	6	 	7	 11	 26	 34	 25	 	-8
22	 Bristol	Rovers	 	 	 23	 	5	 	8	 10	 20	 25	 23	 	-5
23	 Torquay	United	 	 	 25	 	5	 	8	 12	 25	 40	 23	 -15
24	 Northampton	Town	 	 24	 	5	 	7	 12	 19	 31	 22	 -12

İNGİLTERE 1. LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE 2. LİG PUAN DURUMU

*= Coventry cezası nedeniyle -10 puanla başladı.
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KUZEY İRLANDA PUAN DURUMU

GALLER PUAN DURUMU

 TAKIM  0  G B  Y      Puan  AV

1	 Linfield	 23	 16	 3	 	4	 51	 	23
2	 Cliftonville	 24	 14	 6	 	4	 48	 	22
3	 Crusaders	 24	 12	 9	 	3	 45	 	25
4	 Glentoran	 24	 10	 9	 	5	 39	 		9
5	 Portadown	 24	 10	 7	 	7	 37	 	19
6	 Ballymena		 24	 10	 4	 10	 34	 	-4
7	 Glenavon	 22	 	8	 5	 	9	 29	 		0
8	 Dungannon		 24	 	8	 5	 11	 29	 	-9
9	 Ballinamallar	24	 	7	 4	 13	 25	 -23
10	 Warrenpoint		23	 	6	 4	 13	 22	 -19
11	 Coleraine	 24	 	5	 6	 13	 21	 -14
12	 Ards	 	 24	 	4	 2	 18	 14	 -29

 TAKIM   O G B Y       Puan AV

1 The New Saints 20 15 3  2 48 46
2 Airbus UK  20 13 5  2 44 22
3 Newtown  21 9 5  7 32  -2
4 Bangor City  20 9 4  7 31   6
5 Carmarthen Town 19 8 5  6 29   3
6 Aberystwyth Town 20 7 7  6 28   1
7 Rhyl   21 8 4  9 28  -2
8 Port Talbot Town 21 6 6  9 24  -6
9 Prestatyn Town 21 5 6 10 21  -6
10 Bala Town  20 5 5 10 20  -3
11 Connah’s Quay 20 4 5 11 17 -30
12 Afan Lido  21 3 5 13 14 -29 



51ADAFUTBOLU


