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بهترین گلزن در مسابقات رده بندی
ژوست فونتن فرانس��وی با گلهایی که در دقایق 16، 36، 78 و 89 وارد 
دروازه تیم آلمان کرد، هم عنوان سومی فرانسه را در جام جهانی 1958 
تثبیت کرد، هم با ثبت نتیجه)6-3(، عامل اصلی ش��کل گیری پرگل 
تری��ن دیدار رده بندی در تاریخ جام جهانی بود و هم تعداد گلهای خود 
در این مس��ابقات را به عدد 13 افزایش داد و بیش��ترین آمار گل زده در 
یک بازی را به جای نهاد. جالب این که در آن بازی فرانس��ه صاحب یک 
پنالتی شد که آن ضربه توسط ریموند کوپا گل شد. فونتن هم در طول 
مسابقه یکی دو تک به تک را از دست داد و اگر آن توپ ها همگی توسط 
فونتن گل می ش��دند، آماری برجای نهاده می ش��د که هرگز در تاریخ 

جام نمی شکست!

90 دقیقه انتظار برای ثبت گل در بازی رده بندی
در دیدار رده بندی جام جهانی 1962 بین دو تیم شیلی و یوگسالوی، 
مسابقه تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت. تا این که در دقیقه 90 االدیو 
آلبرتو روخاس موفق ش��د تنها گل بازی را وارد دروازه یوگسالوی کند. 
این نتیجه برای کس��ب عنوان سومی توسط ش��یلی کافی بود. در هیچ 
یک از دیدارهای رده بندی در تاریخ جام های جهانی، تماشاگران برای 

دیدن گل، این اندازه انتظار نکشیدند!

کم گل ترین دیدارهای رده بندی در تاریخ جام
بعد از مس��ابقه ش��یلی و یوگس��الوی در جام جهان��ی 1962، فقط دو 
مس��ابقه رده بندی با یک گل به پایان رس��ید. س��ال 1970 در مسابقه 
آلمان و اروگوئه در ورزش��گاه آزتکا این آلمان ب��ود که با گل دقیقه 26 
ولفگانگ اوورات موفق شد حریف خود را شکست دهد. چهار سال بعد 
و در روز 6 جوالی 1974 هم لهس��تان با گل دقیق��ه 76 گرژ گورژ التو 
برزیل را شکس��ت داد و برنده عنوان سومی جام شد. از آن زمان تا امروز 

هرگز دیدار رده بندی با یک گل خاتمه نیافته است.

بیش از صدهزار تماشاگر، شاهد مسابقه سوم و چهارمی
روز 20 ژوئ��ن 1970 و ب��ه هن��گام آغاز مس��ابقه آلم��ان و اروگوئه در 
ورزش��گاه آزتکا 104403 تماش��اگر در اس��تادیوم حضور داشتند تا 
پرتماشاگرترین مس��ابقه را در تاریخ رقابت های رده بندی رقم بزنند. 

مقایسه این آمار با سایر ادوار نشان دهنده تفاوت آمار و ارقام است:
32483 نفر در رده بندی سال 1958
66679 نفر در رده بندی سال 1962
87696 نفر در رده بندی سال 1966
77100 نفر در رده بندی سال 1974
69659 نفر در رده بندی سال 1978

حضور در دیدار رده بندی بدون شکست!
در ط��ول جام ه��ای جهانی چندین ب��ار اتفاق افتاده ک��ه تیمی بدون 
شکس��ت در جریان بازی راهی دیدار رده بندی جام شود. مثال در دوره 
قبل مس��ابقات هلند در حالی دیدار رده بندی را با برزیل برگزار کرد که 
در نیمه نهایی و در ضربات پنالتی)4-2( از آرژانتین باخت. این تیم در 
رده بندی هم پیروز ش��د تا بدون شکس��ت در جام، سوم شود! هلندی 
ها در جام جهانی 1998 هم نیمه نهای��ی را در ضربات پنالتی از برزیل 
باختند تا باز هم بدون باخت راهی دیدار سوم و چهارمی شوند. هر چند 
در این مس��ابقه در وقت قانونی از کرواسی شکست خوردند و سرانجام 
در ط��ول 90 دقیقه باخت را تجربه کردند. انگلی��س 1990 و ایتالیای 
همان سال نیز مس��ابقه رده بندی را در حالی مقابل هم انجام دادند که 
هر دو در نیمه نهای��ی در ضربات پنالتی باخته بودن��د. انگلیس پس از 
تساوی)1-1( با آلمان در پنالتی ها)3-4( باخت و ایتالیا با همین روال 
از آرژانتین. برد ایتالیا در مس��ابقه رده بندی سبب شد تا این تیم بدون 
باخت در جام سوم ش��ود. اما برزیل 1978 در حالی با برد مقابل ایتالیا 
س��وم ش��د که مرحله دوم به صورت گروهی برگزار شد و این تیم بدون 
شکست و تنها به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به آرژانتین دیدار فینال 

را از دست داد تا عنوان سومی این تیم بدون شکست کسب شود.


