8

SPORT‹F

www.spormeydani.org

Tad›nda Voleybol...

AVRUPA'YI T‹TRETT‹K..

SELÇUK
TUNA

nceki yaz›mda “Avrupa'y› titretiyoruz” diye yazm›ﬂt›m. Yaz›m
gerçek oldu. Avrupa'y› titrettik. Polonya'n›n Szczecin kentinde
düzenlenen CEV Bayanlar Voleybol Avrupa ﬁampiyonlar Ligi'nde Eczac›baﬂ› Vitra final maç›nda ‹talya'n›n Yamamay Tak›m›n› 3-0 yenerek Avrupan›n en büyü¤ü oldu¤unu kan›tlad›. Statü gere¤i Eczac›baﬂ›'na ma¤lup olan Vak›fbank ta ev sahibi Police'yi yenip 3. lük kupas›n› da ülkemize getirdi. Her iki tak›m›m›z› da yürekten kutluyorum. Son 5 y›lda 2 kez Vak›fbank ve 1 kez de Fenerbahçe'nin Avrupa ﬁampiyonlu¤undan sonra Eczac›baﬂ› da ilk kez ﬂampiyon oldu.
Türkiye, 22 ﬂampiyonlu¤u bulunan SSCB ve 14 ﬂampiyonluk kazanan ‹talya'n›n ard›ndan 4 ﬂampiyonlukla 3. s›rada yer ald›.
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1 NUMARALI SPORUMUZ
akar m›s›n›z ﬂu yaﬂananlara... ﬁampiyonlar liginde
FIVB'nin (Uluslar aras› Voleybol Federasyonu) maﬂa baﬂ›
oyunlar›yla y›llard›r ilk 4 d›ﬂ› b›rak›lan tak›mlar›m›z, buna inat
hem finalde ﬂampiyon oldular (Y›llar sonra Eczac›baﬂ› Vitra),
hem de üçüncülük maç›ndan (Vak›fbank) baﬂar›yla ayr›ld›lar.
Bu engellemeler bize y›llard›r sökmüyor.
Di¤er taraftan, Bursam›z›n Büyükﬂehir Belediye tak›m› da
tarihinde ilk kez CEV (Challenge Avrupa Kupas›) liginde, hem
de dünya ekolü bir tak›m› (Uralochka) alt›n sette yenerek Avrupa ﬂampiyonu oldu. Her y›l kürsünün tüm basamaklar›nda
bizim tak›mlar› görebiliyoruz. Kad›n tak›mlar›m›za kocaman
bir aferin..Erkeklere de, her ne kadar kürsüde yer alamad›larsa da çabalar›ndan ötürü bravo..
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F‹LEDE SÖZ SAH‹B‹ OLDUK..
CEV Erkekler ﬁampiyonlar Ligi'nde 6'l› finale kadar yükselen
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dar ç›karken, Bursa BﬁB finale yükseldi. Görüldü¤ü gibi 12 tak›mla kat›ld›¤›m›z Avrupa ﬁampiyonalar›nda söz sahibi olman›n
onurunu yaﬂad›k. Eskiden set alamad›¤›m›z Avrupa tak›mlar›
aras›nda söz sahibi olduk.

Salon Sporlar›

TAYYAR
SÜMEN
tayyarsumen@spormeydani.org

Halkbank, Rusya'n›n Zenit Kazan Tak›m›na deplasmanda 3-0
ma¤lup olurken, kendi sahas›nda 3-2 galip gelmesine ra¤men
ﬂampiyonaya veda etti. Fenerbahçe ﬁampiyonlar Ligi sonras›,
Arkas, ‹stanbul BﬁB. ile CEV Kupas›'nda, M.Milli Piyango ve Galatasaray FXTCR Challenge Kupas›'›nda 4'lü finale kadar yükseldiler. Bayanlarda Fenerbahçe Grund›g 6'l› finalde yine statü
gere¤i Vak›fbank ile karﬂ›laﬂt›¤› maç› kaybedince elendi. Galatasaray Da›k›n CEV Kupas›'nda, 4'lü final, ‹lbank 8'li finale ka-

HALKBANK SEZONUN ‹LK KUPASINI ALDI..
Halkbank, Türkiye Süper Kupas› Yar› Finalde Galatasaray'› 3-1
ve finalde de Arkas'› 3-0 yenerek sezonun ilk kupas›n› ald›. Türkiye
1. Liglerinde 1. Etap maçlar› sona erdi. Erkekler Baraj maçlar› sonucunda Palandöken Belediyesi ile Gümüﬂhane Torul Gençlik, Bayanlarda da Beﬂiktaﬂ ile Yeﬂilyurt 2. Lige düﬂtüler. Bayan ve erkeklerde final ve ve klasman maçlar› Nisan ay›n›n sonuna kadar bitirilecek. Sonra Milli Tak›m maçlar› baﬂlayacak. Hentbol Bayan ve Erkekler Ligi'ndede 1. Etap maçlar› sona erdi. Play-Off ve Play Out
maçlar› da baﬂlad›. Maçlar sonras› ﬂampiyonlar, klasman s›ralamalar› ve ligden düﬂecek tak›mlar belli olacak.

Filede SÜPER KUPA 2. kez

FENERBAHÇE HIRS YAPTI
Evet, ﬂampiyonlar ligi ﬂampiyonunu ve 3. sünü arka arkaya yenen, bu iﬂte beni unutmay›n mesaj› vererek, Süper Kupa'da ﬂampiyon oldu ve adeta rakiplerine dersleri verdi. Bir tebrik te onlara.
FAIRPLAY ÖDÜLÜ
Fazla söze ne gerek var...
Sporun gerçek kardeﬂlik oldu¤unu bir kez daha hat›rlatan
Eczac›baﬂ› Vitra'ya (eski tak›m›m olur) kocaman bir alk›ﬂ..
MUHTEﬁEM BAﬁARILAR
Türk ekipleri, son 10 sezonda bayanlar ve erkeklerde, 10
birincilik, 7 ikincilik ve 8 üçüncülük ile 25 kupa kazand›.
2005, 2007 ve 2008 sezonlar›n› birer kupayla kapatan Türkiye, 2009, 2010 ve 2012'de ikiﬂer, 2011 ve 2015'te üçer,
2013'te ise 4 kupa kazan›rken, geçen sezon al›nan 6 kupayla
en yüksek rakam›na ulaﬂt›. 25 kupan›n 17'si bayan tak›mlar›ndan gelirken, 8 kupa da erkek tak›mlar›yla kazan›ld›.
Türk tak›mlar›, 41 kupan›n 13'ünü yerli antrenörler yönetiminde, 28 kupa ise yabanc› antrenörlerle elde edildi.
‹ﬂte böyle sevgili okurlar. Özetle VOLEYBOL'umuz art›k ÜLKEM‹Z‹N DÜNYA MARKASI sporu oldu. Bu y›l eme¤i geçen herkese kucak dolusu teﬂekkürler. Federasyonumuzu yöneten Sn.
baﬂkan Özkan Mutlugil olmak üzere, tüm yöneticilere, tak›mlar›m›z›n sporcu ve idari kadrolar›na çok çok teﬂekkürler.
Art›k uyanma zaman› geldi ey millet. Voleybolu sevin, izleyin, izlettirin, mümkünse oynay›n, çocuklar›n›z› da voleybolcu
yap›n. Gelecek garanti merak etmeyin...
Dar›s› di¤er tak›m sporlar›n›n da baﬂ›na diyelim.

Voleybol Bayanlar Süper Kupa Dörtlü Final karﬂ›laﬂmas›nda Vak›fbank'› finalde
3-2 yendi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Grundig Süper Kupa'n›n sahibi oldu.
2014-2015 Voleybol Bayanlar Süper Vak›fbank ile Eczac›baﬂ› Vitra'y› 3-0 yeKupa Final karﬂ›laﬂmas›nda Fenerbahçe nen Fenerbahçe Grundig aras›nda oyGrundig, Vak›fbank'› 3-2 ma¤lup etti. nanan final karﬂ›laﬂmas›na iyi baﬂlayan
‹lk kupay› 2010 y›l›nda kazanan Fener- Vak›fbank oldu. ‹lk setin teknik molalabahçe Grundig böylece ikinci kez Süper r›n› 8-4 ve 16-14 önde geçen Vak›fbank
Kupay› kazand›. ﬁampiyonan›n en de- setin sonunu getiremedi. Fenerbahçe
¤erli oyuncusu Fenerbahçe Grun- rakibini 17-17'de yakalad› ve sonraki
d›g'dan Kim Yeon seçildi. ﬁampiyonun
Kupas›n› Voleybol Federasyonu Baﬂkan
Vekili Akif Üstünda¤ ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdür Yard›mc›s› Dursun Türk, madalyalar›n› da
Mehmet Çakmak ile Alper
Sedat Aslan verdi. ‹kinci
olan Vak›fbank'›n da madalyalar›n› Federasyon üyeleri
Bahar Üçoklar ile Burak
Scan verdiler.
Yar› Final karﬂ›laﬂmas›nTAYYAR SÜMEN
da Galatasaray'› 3-2 yenen

Erkekler
Süper Kupa
fiampiyonu
Eczac›bafl› VitrA HALKBANK

Avrupa fiampiyonu
POLONYA’DA düzenlenen 2015 CEV DenizBank Bayanlar Voleybol fiampiyonlar Ligi Eczac›bafl› Vitra'n›n flampiyolu¤u ile sona erdi. ‹talya Unendo Yamamay Busto Ars›z›o ikinci
olurken, Vak›fbank üçüncü ev sahibi
Chemik Police de dördüncü oldu.
1980 y›l›ndan bu yana ilk final oynama hakk›n› elde eden Eczac›bafl›
Vitra, final karfl›laflmas›nda ‹talya
temsilcisi Unendo Yamamay Busto
Ars›z›o'yu 3-0 ma¤lup ederek mutlu
sona ulaflt›. ‹ki avrupa flampiyonlu¤u, bir Avrupa ikincili¤i ve bir Dünya
flampiyonlu¤undan sonra yar› finalde Eczac›bafl› Vitra'ya 3-1 ma¤lup olarak final oynama
hakk›n› kaybeden Vak›fbank, üçüncülük karfl›laflmas›nda ev sahibi Chemik Police'yi ç›kartt›¤› harika bir oyun sonras›nda 3-0 ma¤lup etti. Vak›fbank bu sonuçla Avrupa üçüncüsü olma baflar›s›n› gösterdi. Dereceye giren tak›mlara kupa ve madalyalar› törenle verildi.
ECZACIBAfiI, YAMAMAY'A NEFES ALDIRMADI..
Eczac›bafl› Vitra ile ‹talya temsilcisi Unendo
Yamamay Busto Ars›z›o aras›nda oynanan final
karfl›laflmas› büyük bir çekiflme heyecanla bafl-

Milletimizin ve
Cumhuriyetimizin
teminat› olan
çocuklar›m›z›n
23 N‹SAN
ULUSAL EGEMENL‹K
ve ÇOCUK BAYRAMI'n›
en içten duygular›mla
kutlar, gözlerinden öperim.

lad›. Karfl›l›kl› al›nan say› ve beraberliklerle bafllayan ilk setin teknik molalar›n› Yamamay 8-7 ve
16-12 önde geçmesine ra¤men seti alan Eczac›bafl› oldu. Teknik molalar sonras› savunma ve hücumda etkili olan Turuncu-Beyazl›lar Yamamay'› 19-19'da yakalad›. Sonraki sürelerde de Larson,
Poljak ve Fürst ile say›lar alan Eczac›bafl› seti de 25-22 ald›. ‹lk setin sonlar›nda Neslihan ve pasör Asuman'›n yerine oyuna giren pasör Nilay ve Gözde
ile ilk sete damgas›n› vuran Eczac›bafl›, ayn› kadro ile ikinci sete bafllad›.
Adeta ilk setin kopyas› gibi karfl›l›kl› al›nan say›
ve beraberliklerle bafllayan ikinci setin teknik
molalar›na Eczac›bafl› 8-7 ve 16-13 önde girdi.
Sonraki sürelerde ald›¤› say›larla seti 25-20 bitiren Eczac›bafl› skoru da 2-0 lehine çevirdi.
Büyük bir çekiflmeye neden olan üçüncü
setin teknik molalar›n› 8-6 ve 16-15 önde geçen Eczac›bafl›, skoru 22-19’a tafl›d›. fiampiyonluk için gerekli 3 say›y› da hanesine yazd›ran
Eczac›bafl›, böylece seti 25-21, maç› da 3-0 kazanarak bu kupada ilk kez Avrupa fiampiyonlu¤una imzas›n› att›. Eczac›bafl›, flampiyonlu¤u taraftarlar› ve konuklar›yla kutlad›lar.

ERKEKLER Süper Kupa Dörtlü Finali,
Halkbank ile Arkas Spor aras›nda oynanan final mücadelesi ile sona erdi. Halkbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karﬂ›laﬂmay› 25-18, 25-23
ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanarak Erkekler Süper Kupa'n›n sahibi oldu.
Karﬂ›l›kl› say›larla baﬂlayan mücadelenin
ilk teknik molas› 8-7'lik Halkbank üstünlü¤ü ile geçildi. Ard›ndan servislerdeki etkinli¤ini art›ran Halkbank, ikinci teknik molaya

sürelerde skoru 24-18 yapt›. Y. Kim'in
smaç› ile de seti 25-18 gibi farkl› skorla
ald›. Maç›n 2. seti karﬂ›l›kl› al›nan say›
ve beraberliklerle büyük bir çekiﬂme
içerisinde baﬂlad›. ‹lk teknik molaya 87 önde giren Fenerbahçe ikinci molay›
da 16-14 önde kapatt› ancak setin sonu-

16-14 öne girdi. Kalan bölümde etkili hücumlarla peﬂ peﬂe say›lar bulan Halkbank,
25-18'le setlerde 1-0 öne geçti. ‹kinci sete daha iyi bir giriﬂ yapan Arkas Spor, ilk teknik
molada 8-6'l›k üstünlük yakalad›.
‹kinci teknik mola 16-14 Arkas Spor üstünlü¤ü ile geçilse de mola dönüﬂünde 30'l›k bir seri yakalayan Halkbank 17-16'da
öne geçmeyi baﬂard›. Set sonunda daha az
hata yapan Halkbank, 25-23'le durumu 20'a getirdi.

nu getiremedi ve Vak›fbank, seti 25-23
kazand›. Skor 1-1 oldu.
Vak›fbank, 3. setin ilk teknik molas›n› 8-7, ikinci teknik molay› da 16-12 önde tamamlad›. Sonraki süreler karﬂ›l›kl›
al›nan say›larla devam etti ve Vak›fbank
seti 25-23 alarak skoru 2-1 lehine çevirdi. 4. sete h›zl› giren Fenerbahçe teknik
molalar› 8-5 ve 16-11 önde kapad›. Sonraki sürelerde Vak›fbank üst üste hatalar yap›nca Fenerbahçe seti 25-14 kazand› ve bu setle 2-2 beraberli¤i sa¤layarak maç için de umutland›.
Karﬂ›laﬂman›n final seti de karﬂ›l›kl›
al›nan say› ve beraberliklerle baﬂlad›. Sonraki sürelerde skoru 117 lehine çeviren ve seti de 15-9
alan Fenerbahçe Grundig maç›
da 3-2 kazanarak bu y›l›n
Süper Kupa ﬂampiyonu oldu.

Üçüncü setin baﬂ›nda daha iyi bir performans sergileyen Arkas Spor, etkili hücumlarla ilk teknik molaya 8-6 önde girdi.
‹kinci teknik molada 16-14 önde olan Arkas Spor ard›ndan skoru 18-15'e taﬂ›sa da
rakibinin geri dönüﬂüne engel olamad›.
Maç sonunda hem savunmada hem de hücumda iyi bir oyun ortaya koyan Halkbank,
seti 25-22, maç› da 3-0 kazanarak; Erkekler
Süper Kupa'y› toplamda alt›nc›, üst üste
üçüncü defa müzesine götürdü.

BAfiSA⁄LI⁄I
Gazetemiz yazar› Türkiye Satranç
Federasyonu Eski Baflkanlar›ndan
Ali Nihat Yaz›c›'n›n Amcas›
HACI AHMET YAZICI
Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhuma Allah'tan rahmet,
Yaz›c› Ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.
Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü
Arif K›z›lyal›n'›n muhterem Anneleri
NAG‹HAN KIZILYALIN Han›mefendi
hakk›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
K›z›lyal›n Ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

Yeni Asya Gazetesi Spor Müdürü
Erol Doyuran'›n Kay›nvalidesi
ZÜBEYDE KAJAN Han›mefendi
Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, Kajan ve Doyuran
Ailelerine baflsa¤l›¤› dileriz.

KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI
Yönetim Kurulu Baflkan›

Türk Do sporlar›n›n duayeni, gazeteci ve
Dünya Uyuflturucuyla Mücadele Eden
Sporcular Federasyonu Baflkan›
Kaya Muzaffer Il›cak'›n Annesi
HACI SAN‹YE ILICAK Han›mefendi
Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
Il›cak Ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

SPOR MEYDANI Gazetesi Çal›flanlar›

