
வலுவான அணிாக களமிமங்கு் சென்னன ஸ்பாட்ன்ஸ் 

புரபோ யோலிோல் யோலிோல் லீக்கின் பதல் ததோடோில் யலுயோ அணியுடன் தென்ன 

ஸ்ோர்டன்ஸ் அணி கநிங்குகிது. அடுத்தோண்டு ிப்பயோினில் புரபோ யோலிோல் லீக் 

டக்கிது. இத் ததோடோில் கடோ வீபர் யடி தயபோஃப்(ிோக்கர்), இந்தின ட்ெத்திப வீபர் 

ஜிஸ் அகின் (ிோக்கர்) ஆகிரனோர் தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் அணினில் இடம் தற்யள்ர்.  

தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் பனில்ரய வீபபோ ி.ிபோகபன (லிரபோ) ய.5.2 ட்ெத்துக்கு 

யோங்கியுள்து. தநிமகத்தின் வீன் போஜோ ஜோரகோப் (அட்டோக்கர்) ய.7 ட்ெத்துக்கு 

யோங்கப்ட்டுள்ோர். ரகபோயின் யிின் ஜோர்ஜ் (அட்டோக்கர்) ய.4.8 ட்ெத்துக்கு இந்தின 

பத்த வீபர்கள் ிோியில் யோங்கப்ட்டுள்ோர்.  

தடல்லினில் இன்ய புரபோ யோலிோல் லீக்  ம் நற்யம் ஒதுக்கீடு னடதற்து.  

204 தெ.நீ. உனபம் உள் தயபோஃப் ெர்யரதெ ஆட்டக்கோபர்கள் ட்டினலில் இயந்து 3யதோக 

ரதர்யோோர். 2016 ோிரனோ ஒலிம்ிக்கில் ஆடினயபோ தயபோஃப் யட அதநோிக்க 

ெோம்ினன்ரிப்ில் தங்கம் தயன் அணினிலும் இடம் தற்ியந்தயர் ஆயோர். "ஸ்யிஸ் லீக் 

உள்ிட்ட ெர்யரதெ ததோடர்கில் ஆடியுள் யடி தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் அணிக்கு நோதயம் 

தெோத்து" ன்கிோர் அந்த அணினின் யணிக ததோடர்புகள் நற்யம் ிபோண்டிங் ிோிவு தனனந 

அதிகோோி டோக்டர் உப்ிலினப்ன் ரகோோன். "தயபோஃப் அணினில் உள்து ங்களுக்கு த்ோில்  

ஆ யிரனம்" ன்யம் கூயகிோர் அயர்.  

புரபோ யோலிோல் ததோடோில் ஆடும் ஆய அணிகளும் தங்கள் அணினில் 2யது வீபனப ரதர்வு 

தெய்து 12 வீபர்கள் தகோண்ட அணினன பூர்த்தி தெய்யும் யோய்ப்பு நற்தோய ோில் 

யமங்கப்டும்  ரோட்டித்ததோடோின் ிர்யோகிகள் ததோியித்துள்ர்.  

அகின்-க்கு ய.8 ட்ெம் அடிப்னட யினனோக ிர்ணனிக்கப்ட்டியந்த ினனில் அனத யிட 

25% அதிகநோக அதோயது ய.10 ட்ெத்துக்கு யோங்கப்ட்டோர். "தென்ன அணினில் இடம் 

ிடித்தியப்து க்கு த்ோில் உணர்னய தயகிது. ோன் தநிமகத்தில்தோன் டித்ரதன். 

அங்குதோன் ோன் யினனோட ததோடங்கிரன். து பதல் ெீினர் ரரல் ரோட்டினன 

தநிமகத்திற்கோகத்தோன் ஆடிரன். ரய அந்த நோித்துடன் தயங்கின ததோடர்பு உண்டு" 

ன்கிோர் 28 யனதோ அகின். ிப்பயோி 2ம்ரததி பதல் 22ம் ரததி யனப தென்ன, தகோச்ெி 

கபங்கில் டக்கும் புரபோ யோலிோல் லீக் ததோடோில் ஆடும் 6 அணிகில் தென்ன 

ஸ்ோர்டன்ஸ்-சும் ஒன்ய. கோலிகட் ஹீரபோஸ், அகநதோோத் டிஃதண்டர்ஸ், ிோக் ஹோக்ஸ் 

னஹதபோோத், தகோச்ெி புளூ ஸ்னக்கர்ஸ், யூ பம்ன யோலி ஆகினனய இத்ததோடோில் ஆடும் 

நற் அணிகோகும். அனுய வீபர் தெட்டர் ரக.ரஜ. கில்ரதவ்(பனில்ரயஸ்) ய.6 ட்ெத்துக்கு 

தென்ன அணினோல் யோங்கப்ட்டுள்ோர்.  

ிோக்கர் தரல்டன் ரநோெஸ்(தநிழ்ோடு) ய.1 ட்ெத்துக்கு யோங்கப்ட்டுள்ோர்.  

ஒவ்தயோய அணினிலும் 2 பத்த இந்தின வீபர்கள், ஒய இந்தின ட்ெத்திப வீபர், குனந்த ட்ெம் 

இய 21 யனதுக்குட்ட்ட வீபர்கள் இயக்க ரயண்டும் ன்து யிதினோகும். அட்டோக்கர் 

ினசூடன்(தென்ட்பல் க்னெஸ்), தெட்டர் யிி். ஹோிஹபன்(தநிழ்ோடு) ஆகிரனோனப உள்ளூர் 



வீபர்கள் ிோியில் அடிப்னட யினனோ ஒய ட்ெத்துக்கு தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் 

யோங்கியுள்து.  

ிோக்கர் .ோக்னபோஜ்(ததங்கோோ), யுியர்ெல் அஷ்யின் ஆகிரனோர் 21 

யனதுக்குட்ட்ரடோர் ிோியில் ய.1 ட்ெத்துக்கு யோங்கப்ட்டுள்ர்.  

"தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் அணி ெிப்ோக அனநந்துள்தில் நிக நகிழ்ச்ெி" ன்கிோர் அதன் 

ரநோர் டபோஜன் தஜனக்குநோர். "இத்ததோடோில் தென்ன ஸ்ோர்டன்ஸ் பத்தினப திக்கும் 

 ம்ிக்னக ததோியிக்கும் அயர் இத்ததோடர் இந்தினோயில் யோலிோல் யினனோட்டின் 

ளச்ெிக்கு யமி யகுக்கும்" ன்யம் கூயகிோர். டபோஜன் தஜனக்குநோர் இந்தின அணினின். 

பன்ோள் வீபர் ன்தும் குிப்ிடத்தக்கது.  
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