
 
 

சென்ன ஸ்ார்டன்ஸ் அெத்தல் செற்றி - ஐதராாத்னத 4-1 என்ற செட் 

கணக்கில் சுக்கியது. 

சகாச்ெி,ிப்.7- 

புர ோ வோலிபோல் லீக் த ோடரில் பிளோக்ஹோக்ஸ் ஐ  ோபோத் அணியை 4-1 என்ற தெட் 

கணக்கில் வழீ்த் ி தென்யை ஸ்போர்டன்ஸ் அணி அபோ  தவற்றி தபற்றது. 

ரூரப புர ோ வோலிபோல் லீக் த ோடரில் இன்று நயடதபற்ற ரபோட்டிைில் தென்யை 

ஸ்போர்டன்ஸ் அணி, பிளோக்ஹோக்ஸ் ஐ  ோபோத் அணிமடன் ர ோ ிைது. இந்  ரபோட்டி 

தகோச்ெி  ோஜிவ்கோந் ி உள்ள ங்க ய  ோைத் ில் நயடதபற்றது.  தென்யை அணி  ைது 

மு ல் ரபோட்டிைில் கோலிகட் ஹரீ ோஸ் அணிைிடம் ரபோ ோடி ர ோற்றிருந் து. அர  

ெ ைம்  பிளோக்ஹோக்ஸ் ஐ  ோபோத் அணி  ன் மு ல் ஆட்டத் ில் அக  ோபோத் 

டிதபன்டர்ஸ் அணியை வழீ்த் ிைிருந் து. இந்நியலைில் இன்யறை ரபோட்டி 

த ோடங்கிைது. எடுத்  எடுத்  எடுப்பிரலரை ஐ  ோபோத் அணி புள்ளிகயள குவித்து 

 ள ளதவை முன்ரைறிைது. 5 - 0 என்ற கணக்கில் அந்  அணி முன்ைியலைில் 

இருந்  நியலைில் தென்யை அணி வறீுதகோண்டு எளந்து ப ிலடி  ந் து. ஒவ்தவோரு 

அடியைமம் இடி ரபோல இறக்கி ஸ்போர்டன்ஸ் வ ீர்கள்  ி ட்டிைர். இறு ிைில் 15-12 

என்ற கணக்கில் மு ல்  தெட்யடமம் தென்யை  ை ோக்கிைது. இ ில் தவ ோஃப் 3, 

ரகப்டன் ர ோெஸ் 2புள்ளிகயள எடுத் ைர்.  

அடுத்  தெட்யடமம் தென்யை ெிறப்போக த ோடக்கிைது. நவனீ்  ோஜோ அடுத் டுத்து 2 

புள்ளிகயள அள்ளி நல்ல த ோடக்கம்  ந் ோர். எைினும் விடோ ல் து த் ி வந்  

ஐ  ோபோத் வ ீர்கள் சூப்பர் போைின்டுடன்  முன்ைியல தபற்றைர். இ ைோல் ஆட்டத் ில் 

அைல் பறந் து. ெயளக்கோ ல் ஆடிை தென்யை வ ீர்கள் இறு ிைில் 15-12 என்ற 

புள்ளிகயள கணக்கில் தவன்று 2-0 என்ற நம்பிக்யக  ரும் முன்ைியலயை தபற்றைர். 

இந்  தெட்டில் ரநர்த் ிைோக ஆடிை ஸ்போர்டன்ஸ் எ ர் முயறைில் ஒர  ஒரு புள்ளியை 

 ட்டும் எ ி ணிக்கு விட்டுத் ந் ைர். தென்யை அணிைில் தவ ோஃப் 3 புள்ளிகயள 

எடுத் ோர். 

மு ல் 2 தெட்டுகயளமம் இழந்  ஐ  ோபோத் வ ீர்கள்  ங்கள் ஆட்டத் ில் ரவகத்ய  

கூட்டிைர். தென்யை வ ீர்களும் ெயளக்கோ ல் ஆடிை ோல்  ோறி ோறி புள்ளிகள் வந் ை. 

9-10 எை ஐ  ோபோத் முன்ைியலைில் இருந்  நியலைில் நவனீ்  ோஜோவின் சூப்பர் ெர்வ், 

சூப்பர் போைின்ட் என்ற இ ட்யட அெத் ல்களில் 4 புள்ளிகயள ஈட்டி தெட்யடமம் 15-11 



 
 

என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தென்யை தவன்றது. 3 தெட்டுகயள தவன்றது மூலம்  

தவற்றியைமம் உறு ிப்படுத் ிைது.  

தவற்றி தபற்ற உற்ெோகத் ிலிருந்  ஸ்போர்டன்கள் எக்ஸ்பி ஸ் ரவகத் ில் புள்ளிகயள 

குவித் ைர். முடிவில் 15-10 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் இந்  தெட்யடமம் தவன்று 4-0 

என்ற கணக்கில் அ ர்க்கள ோை முன்ைியலயை தென்யை தபற்றது. 4 தெட்டுகயள 

தவன்ற தென்யை அணி அடுத்து வோஷ்அவுட் தவற்றியை இலக்கு யவத்து 5வது 

தெட்யட த ோடக்கிைது. கயடெி தெட்டிலும் பி  ோ  ோக ஆடிை தென்யை எ ி ணியை 

க ிகலங்க தெய் து. அனுபவ வ ீர் தெோர ோகின்ஸ் மு ல் சூப்பர் போைின்ட் முைற்ெிைில் 

தவற்றி தபற்றோலும் அடுத்  முைற்ெிைில் ர ோற்றோர். இறு ிைில் 15-13 என்ற கணக்கில் 

தவற்றி தபற்று கயடெி தெட்டில் ஐ  ோபோத் ஆறு லயடந் து. இப்ரபோட்டிைில்  4-1 

என்ற கணக்கில் தென்யை தவற்றி தபற்று 2 புள்ளிகயள ஈட்டிைது. இத்த ோடரில் 

தென்யை தபறும் மு ல் தவற்றி இதுவோகும். தென்யை வ ீர்களின் கச்ெி  ோை 

ஒருங்கியணந்  ஆட்டர  இந்  தவற்றிக்கு கோ ண ோக அய ந் து. 

கயடெி தெட்டிலும் தவன்றிருந் ோல் புர ோ வோலிபோல் லீக் வ லோற்றில் எ ி ணியை 

அயைத்து ஐந்து தெட்டுகளிலும் வழீ்த் ி மு ல் வோஷ் அவுட் தவற்றியை தபற்ற அணி 
என்ற தபருய யை தென்யை தபற்றிருக்கும். ஆைோல் து  ிர்ஷ்டவெ ோக அந்  

வோய்ப்பு நளவிைது.  

தென்யை அணிைில் நவனீ்  ோஜோ ரஜகப் அ ிகபட்ெம் 16 புள்ளிகள் எடுத் ோர் தவ ோஃப்   

10,  தெோர ோகின்ஸ் 13 புள்ளிகள் எடுத் ைர். அகின் ஜி.எஸ். 8 புள்ளி எடுத் ோர். 

தென்யை ஸ்போர்டன்ஸ் அணி அடுத்து   11ம் ர  ி தகோச்ெி ப்ளூ ஸ்யபக்கர்ஸ் 

அணிமடன் வியளைோட உள்ளது. 

 

மேலும் விவரங்களுக்கு : 

கி.சுமரஷ் 

ஊடக ஒருங்கிணைப்பாளர் 

த ொடர்பு த ொள்ளவும்: +91 8015840893/+91 9884915182. 

இ - தெயில் : sureshs.tsm@gmail.com 


