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جام جهانی روسیه هم مثل سایر ادوار جام های جهانی با گلها، بردها و جوایز آن در تاریخ ماندگار شد. اما این جام از نظر کسب کارت های زرد و قرمز هم رکوردهای جالبی برجای گذاشت. تمامی 
این آمار را با هم مرور  می کنیم و با دوره قبلی بازیها مقایسه خواهیم کرد.

آمار و ارقامی که در روسیه ماندگار شدند
    مهدی زارعی

جایزه ای برای کسانی که قهرمان نشده اند
پس از س��ال 1994، توپ طال به بازیکنانی رسیده که تیمشان قهرمان 
جام نشده اس��ت! این جایزه در سال 1998 به رونالدو برزیلی رسید که 
تیمش نایب قهرمان مس��ابقات ش��ده بود. اولیور کان آلمانی در سال 
2002، زین الدین زیدان فرانس��وی و مس��ی 2014 هم عضوی از تیم 
نایب قهرمان تورنمنت بودند و تنها دیه گو فورالن اروگوئه ای در س��ال 
2010 در حالی این  جایزه را برد که تیمش به عنوان چهارم مس��ابقات 
دست یافته بود. امس��ال هم این روند تکرار شد و لوکا مودریچ در حالی 

برنده این جایزه شد که تیمش نایب قهرمان مسابقات شده است. 

دو بازیکن 6 گله در طول 16 سال
ی��ک بار دیگر بازیکنی با رس��یدن به 6 گل، اقای گل مس��ابقات ش��د. 
هری کین انگلیس��ی با 6 گل و ب��دون دادن پاس گل در طول تورنمنت 
با اقتدار برنده کفش طالی مس��ابقات شد. بعد از او، رقابت چهار گله ها 
برای رس��یدن به کفش نقره و برنز مسابقات ش��دید بود و سرانجام نفر 
دوم آنتوآن گریزمان فرانسوی ش��د که 4 گل و دو پاس گل در کارنامه 
داش��ت. روملو لوکاک��و بلژیکی هم با 4 گل و یک پ��اس گل، در آخرین 
روز جام از گریزمان عقب افتاد. اما چهار س��ال قب��ل خامس رودریگز 
کلمبیایی، بدل به اولین بازیکن آمریکای جنوبی در تاریخ جام جهانی 
ش��د که به تنهایی آقای گل مسابقات شد و اهل برزیل و آرژانتین نبود. 
رودریگز همچنین اولین بازیکن پس از س��ال 2002 بود که تعداد گل 
هایش از عدد 5 بیشتر شد. پس از گلزن کلمبیایی، جایزه کفش نقره به 
توماس مولر آلمانی رس��ید که 5 گل زده بود و کفش برنز هم از آن نیمار 
ش��د با 4 گل زده. به این ترتیب بعد از مس��ابقات 2002 تنها دو بازیکن 

بودند که به آمار 6 گل زده در جام جهانی رسیدند.

اسپانیا چگونه جایزه جوانمردانه مسابقات را برد؟
از س��ال 1970 به تیمی که صاحب کمترین آمار اخطار و اخراج در یک 
دوره جام جهانی ش��ده باش��د، جایزه بازی جوانمردانه اعطا می شود. 
اولین بار این عنوان به کشوری از آمریکای جنوبی رسید یعنی پرو و در 
جام جهانی 2014 نیز این عنوان از آن کلمبیا شد. امسال هم این جایزه 
نصیب اسپانیا شد. ش��رط مهم برای کسب جایزه بازی جوانمردانه این 
اس��ت که تیم از گروه خود صعود کرده باشد. به همین خاطر عربستان 
با تنها ی��ک کارت زرد در این رده بندی جای��ی نگرفت و جایزه نصیب 

اسپانیا شد که از گروه خود صعود کرده بود.

جایزه ای برای جوانان آلمانی و فرانسوی!
از س��ال 2006 که جایزه بهترین بازیکن جام به بازیکنان زیر 21 سال 

اعطا ش��د، این جایزه به آلمانی ها و فرانس��وی ها رسیده است. در سال 
2006 لوکاس پودولس��کی و در س��ال 2010 توم��اس مولر برنده این 
جایزه ش��دند اما در س��ال 2014 این عنوان به پل پوگبای فرانس��وی 
رس��ید. در رقابت های 2014 تنها بازیکنانی ب��رای این بخش کاندیدا 
ش��دند که در روز اول ژانوی��ه 1993 یا بعد از آن به دنیا آمدند. امس��ال 
هم تنها بازیکنانی کاندیدای این قسمت بودند که در اول ژانویه 1997 
یا بعد از آن متولد ش��ده بودند. به این ترتیب هیچ کس��ی شایسته تر از 

کیلیان امباپه برای کسب این جایزه نبود. 

دو گل کمتر از پرگل ترین دوره جام های جهانی
چهار س��ال پیش با ثبت 171 گل در ج��ام جهانی برزیل، میانگین گل 
های زده ش��ده در جام به عدد  2.67 گل در هر بازی رسید. البته تعداد 
171 گل در مس��ابقات گل دوره جام جهانی رک��وردی بود که تنها در 
جام جهانی 1998 اتفاق افتاده بود. امس��ال هم مجموعا 169 گل زده 
شد؛ یعنی 2.64 گل در هر مسابقه. تنها دو گل کمتر از دوره قبل و البته 

به صورت میانگین، 0.03 گل کمتر از دوره قبل

پرتماشاگرترین مسابقات جام در فینال
چهار س��ال قبل استادیوم مس��ابقه فینال جام جهانی در بازی آلمان و 
آرژانتین، دقیقاً همان تعداد تماشاگری را در خود جای داده بود که در 
بازی آرژانتین و بوسنی به دیدن مسابقه آمده بودند. 74738 نفر از این 
دو مس��ابقه دیدن کردند تا رکورد بیشترین تماشاگر حاضر در ماراکانا 
برای این دو مسابقه ثبت شود. امسال این رکورد به 78011 نفر رسید؛ 
رکوردی متعلق به تمام بازیهای برگزار شده در لوژینسکی شهر مسکو. 
این آمار عالوه بر فینال، در دیدار روس��یه و عربستان، آلمان و مکزیک، 
پرتغال و مراکش، دانمارک و فرانس��ه، اس��پانیا و روس��یه، کرواسی و 

انگلیس به دست آمدند. 

تنها چهار کارت قرمز
امس��ال داوران 219 کارت زرد به بازیکنان دادند تا رکورد 3.42 کارت 
زرد برای هر بازی برجای نهاده ش��ود. 4 بازیکن هم کارت قرمز گرفتند 
تا رکورد 0.06 کارت قرمز برای هر بازی ثبت ش��ود. این در حالی است 
که در ج��ام جهان��ی 2014 مجموع��اً 187 کارت زرد از جیب داوران 
ج��ام بیرون آم��د و میانگین 2/92 را براي هر مس��ابقه ب��ه جاي نهاد. 
ای��ن میانگین در دوره قب��ل از آن 3/8 بود. همچنی��ن 10 کارت قرمز، 
میانگی��ن 0/16 براي هر دیدار را برجاي گذاش��ت. این عدد در س��ال 

2010 تقریباً دو برابر )0/3 براي هر بازي( بود.

کارت زرد در دقیقه 90+8
اما مقایس��ه ای داشته باشیم بین اولین ها، س��ریع ترین ها و آخرین ها 
در دو دوره اخی��ر جام جهانی. ابتدا از جام جهانی 2014 ش��روع کنیم: 
نخس��تین اخطار جام را نیمار برزیلي در برابر کرواسي گرفت و ماکسي 
پریرا اروگوئه اي نیز مقابل کاس��تاریکا اولین اخراجي جام لقب گرفت. 
س��ریع ترین کارت زرد جام در دقیقه 6 مس��ابقه بوس��ني و نیجریه به 
»هریس ِمدونیانین« بوسنیایي و دیرهنگام ترین کارت زردي در وقت 
قانوني ب��ازي، در دقیقه 4+90 مس��ابقه پرتغال و غنا ب��ه ژائو موتینیو 
داده ش��د. اما دیرهنگام ترین اخطار تورنمنت در دقیقه 4+120 بازي 
آرژانتین و س��وییس به »اِِزکوئیل گاراي« آرژانتین رسید. سریع ترین 
اخراج دقیقه 37 بازي پرتغال و آلمان از آن »په په« ش��د، س��ریع ترین 
اخراج یک بازیکن تعویضي به »آنته ربیچ« کروات رسید که در مسابقه 

با مکزیک، تنها 20 دقیقه پس از ورود به میدان اخراج شد.
دیرهنگام ترین کارت قرمز، ماکس��ي پریرا اروگوئه اي رسید که در دقیقه 
4+90 مسابقه با کاس��تاریکا اخراج شد و »کاتس��ورانیس« یوناني هم در 

مسابقه با کاستاریکا طي 11دقیقه دو کارت زرد گرفت و اخراج شد.
در جام جهانی 2018 آلکساندر گولووین از روسیه در بازی با عربستان 
س��عودی اولین کارت زرد ج��ام را دریافت ک��رد. کارت قرمز کارلوس 
سانچز مورنو کلمبیایی در بازی با ژاپن هم نخستین اخراج این جام بود. 
دیرترین بازیکنانی  که در وقت قانونی اخطار گرفتند آلکساندر پریوویچ 
از صربس��تان) در بازی با کس��تاریکا( و سدریچ س��وارش پرتغالی) در 
مسابقه با ایران( بودند که در دقیقه 8+90 کارت زرد دریافت کردند. اما 
در مجموع س��ریع ترین اخطار این جام در دقیقه یک و دیرهنگام ترین 
کارت زرد مس��ابقات در دقیقه 118 داده ش��د. بازیکنی که سریع تر از 
س��ایرین دو اخطار در طول یک مس��ابقه گرفت، ایگور اسمولنیکوف 
روس ب��ود که در دقایق 27 و 36 بازی با اروگوئه دو کارت زرد گرفت و از 

بازی اخراج شد.

الرسون رکورددار اخطار در جام
تیم کلمبیا هم با 15 کارت زرد از این حیث در بین سایر تیمها رکورددار 
بود. کلمبیا همچنین در کنار آلمان، روس��یه و سوییس تنها تیمهایی 
بودن��د که با کارت قرمز داور نیز روبه رو ش��دند. ای��ن کارتها به جرومه 
بوآتینگ) آلمان- در بازی با س��وئد  (، میشاییل النگ) سوییس- بازی 
با س��وئد(، کارلوس س��انچز مورنو) کلمبیا- مس��ابقه با ژاپن( و ایگور 

اسمولنیکوف) روسیه- بازی با اروگوئه( داده شد. 
 اما عربس��تان با تنها ی��ک کارت زرد در طول تورنمن��ت آمار کمترین 
اخط��ار جام را برجای نهاد. در بین بازیکنان هم سباس��تین الرس��ون 

سوئدی با سه کارت زرد رکورددار شد.


