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Fair-play tartışması

Kara Kasırga haftaya yok!

Daum'dan kadroya Galatasaray ayarı

Yoz gatlı kayıp!

Fair-play tart ışması

A.Gücü Teknik Direktörü Hikmet  Karaman,
Fenerbahçe'nin 2. golü ve maçı cent ilmenlik dışı

hareket le kazandığını savundu. 

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonunda ilginç bir tartışma
başlattı. Karaman, Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci go lden önce, topu kendilerine
verirken centilmenlik dışı hareket yaptığını savundu ve şunları söyledi: "O
po zisyo nda kalecimiz sakat landı. To pu t aca at t ık. So nra Fenerli
f ut bo lcular, t o pu bize verdiler ama ko rner direğinin o rdan t aca at t ılar.
Üst üne bir de pres yapt ılar. Daha so nra t o p ko rnere çıkt ı ve go lü at t ılar.
Bu cent ilmenlik değildir. Bu resmen kendine avant aj sağlamakt ır. Eğer o
go l o lmasaydı maçı kazanan t araf  biz o lurduk. Çünkü yedek kulübemiz
Fenerbahçe'den daha kalit e li. Maç 1-1'ken de daha iyi o ynayan t araf
bizdik."

30 SANİYE SONRA OLDU 
Karaman'ın bu isyanına başkentli futbo lcular da katıldı. Hepsi Fenerbahçeli
futbo lcuların yanlış yaptığını ifade etti. Ancak o  pozisyonun üzerinden yaklaşık yarım

Hız l ı Er iş im

ÖMER ÜRÜNDÜL
Daum haklıymış!
Dün gece
Ankara'da futbol...

GÜRCAN BİLGİÇ
Kaz anmayı bilmek
Ligin son 10 maçı
oynanıyor. Bu
yüz den...

Polis yakalayıp
savcı b ırakınca
müdür kız d ı
MHA Genel
Müdürü Kurnaz 'a
konuşan
İstanbul'un önemli
ilçelerinden...

Kartalların aşk
skandalı
Hava Harp
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Google  Aram a

 

futbo lcuların yanlış yaptığını ifade etti. Ancak o  pozisyonun üzerinden yaklaşık yarım
dakika geçtikten sonra go l o ldu. Yani Karaman'ın ortaya attığı iddia bir tartışma
konusu o lmaktan ö teye gidemedi.

1 2 3 4 5
 

Bu haber hakkında yorum yapın.

SAYIN KARAMAN'A KATILIYORUM FENER BAHÇE ANKARA GÜCÜNE KARŞI ÇOK
AYIP ETMİŞTİR.ASLINDA ELİNE GEÇMİŞKEN 6-7 TANE DAHA ATMASI GEREKİRKEN
4 TE KALMIŞTIR BUNU GERÇEKTEN FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR KULÜBE
YAKIŞTIRAMADIM.

Tüm yorumlar > 

DİĞER SPOR HABERLERİ

 Fener aktif dinlendi
 Koltuk sağlam sıra kupada
 Ümit gol istiyor
 Başka dünyadan gelmiş gibiyim
 Deda berbattı
 Güneş finişte tutuldu
 Arayış var konsensüs yok
 Beşiktaş aşkı bambaşka
 Seninleyim Öz han
 11 yabancı oynayacak
 Avni Aker'de 3 puan öz lemi
 Manisa Tarz anı
 Rus işgali
 Deniz li istifa etti
 Malez ya'da İtalyan işi
 Eksildikçe büyüdü
 Erdemir, Mersin' i eli boş gönderdi
 Darüşşafaka: 64 Büyük Kolej: 59
 Utah takibe devam
 Turkcell Süper Ligi'nde bugün

Hava Harp
Okulu'nda 6
öğrenci arasında
okul yönetiminin de
bildiği...

Adriana, Şe bne m
Schaf fe r
g ib iymiş!
Brez ilyalı top
model Adriana
Lima, bakire
olduğunu açıkladı.
Ünlü...
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