
HALKBANK Erkek Voleybol Tak›m›'nda yeni sezon
mesaisi erken bafllad›. Sezonun ilk toplanmas›na

Dragan Travica, Kemal Kayhan, Emre Batur, Ulafl K›yak,
Hasan Yeflilbudak, Burutay Subafl› kat›ld›.

Yard›mc› Antrenör Taner Atik nezaretindeki ilk çal›flmada,
kondisyon antrenörleri Alessandro Bracceschi ile Caner Yaflar
Balc›lar taraf›ndan oyunculara test ve ölçümler uyguland›. 

Sporcular›n son durumlar›n›n tespit edilece¤i test ve öl-
çüm çal›flmalar› bir süre daha sürecek. Al›nacak sonuçlara
göre oyunculara özel antrenman programlar› yap›lacak ve
sezon aç›l›fl›na kadar haz›r hale gelmeleri sa¤lanacak. Ant-
renör Taner Atik, tak›ma hitaben yapt›¤› konuflmada kendi-
lerine verilecek programlara titizlikle uymalar›n› istedi.
Atik, "Zorlu bir sezonun bafllang›c›nday›z. Üç kupada flam-
piyonluk için mücadele edece¤iz. O nedenle iyi çal›fl›p, ma-
kine düzeninde oynamal›y›z. Bunun yol uda kuvvetli olmak-
tan geçiyor. O nedenle sizlere yap›lacak antrenman prog-
ramlar›na titizlikle uyman›z› istiyoruz" diye konufltu.

HALKBANK yeni sezon
haz›rl›klar›na bafllad›

TVF Pro Beach Tour 2015'in en yüksek ödüllü etab› Hopa
Grand Slam tribünleri dolduran 3000'i aflk›n seyircinin

önünde oynanan final maçlar›yla sona erdi.
Erkeklerde ‹ba Kimya Tak›m› (Selçuk fiekerci - Koray Bay-

temur) karfl›s›nda 2-1 (21-18, 13-21, 15-12) galip gelen Marmara
Kolonya (Sak›p Karal› - Hakan Gö¤tepe) flampiyonlu¤a ulaflt›.

Bayanlarda Estonyal› Kristel - Anet ikilisini 2-0 (21-10, 21-19)
yenerek flampiyonlu¤a ulaflan tak›m; S›rbistanl› oyuncular Mi-
lena M. - Marija M. ‹kilisinden oluflan Marmara Kolonya oldu.

Hopa Grand Slam'de
flampiyonlar belli oldu

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup 2. Tur eflleflmesinde
Belarus ile karfl› karfl›ya gelen Türkiye, ‹stanbul'daki Garanti

Koza Arena'da a¤›rlad›¤› rakibine 3-2 yenilerek bir üst tura ç›kma
flans›n› kaybetti. ‹lk gün gelen karfl›l›kl› galibiyetlerden sonra, ar-
d›ndan ikinci gündeki çiftler maç›n› kaybedip son güne 2-1
geride giren milli tak›m›m›z, Marsel ‹lhan'›n galibiyetiyle
seriye yeniden ortak oldu ve durumu 2-2'ye getirdi.

Serinin kazanan›n› belirleyen son maçta görev Cem
‹lkel'deydi. ‹lk gün Marsel'e befl sette kaybeden Egor
Gerasimov ile karfl›laflan ‹lkel, mücadeleye iyi giremedi.
6-2 kaybetti¤i ilk setin ard›ndan servislerindeki etkinli-
¤ini artt›ran Cem, ikinci sette önemli bir geri dönüflle tie-
break'te skoru 5/1'den 5/5'e getirse de, 7/5'e ulaflan isim
Gerasimov oldu.

19 yafl›ndaki temsilcimiz Cem ‹lkel, üçüncü sette erken ya-
kalad›¤› servis k›rma avantaj›n› setin sonuna kadar sürdürdü.
6-3'le seti kazan›p umutlanan milli raket, dördüncü sette de
bafla bafl bir mücadele ortaya koydu.

Bu sette eline geçen tam dokuz servis k›rma puan›ndan fay-

dalanamayan ‹lkel, tie-break'te ise oldukça flanss›zd›. Cem kar-
fl›s›nda tie-break'i 7/5 kazanarak 2 saat 34 dakika neticesinde
beflinci maçtan 6-2, 7-6, 3-6, 7-6 üstün ayr›lan Gerasimov, bu
sonuçla ülkesi Belarus'u bir üst tura tafl›may› baflard›.

Haluk Akkoyun'un kaptanl›¤›n› yapt›¤›, Marsel ‹lhan, Cem ‹l-
kel, Bar›fl Ergüden ve An›l Yüksel'den oluflan Türkiye Davis Cup
Tak›m›, erkekler tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonunda
Avrupa/Afrika 2. Grup'a ikinci turda veda etmifl oldu.

‹STANBUL'DA KAZANAN TSURENKO
Garanti Koza Arena'da 20-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleflen

TEB BNP Paribas ‹stanbul Cup'ta oynanan tekler final mücadelesin-
de henüz WTA flampiyonluklar› bulunmayan iki tenisçi, Ukraynal› Le-
sia Tsurenko ile Polonyal› Urszula Radwanska karfl› karfl›ya geldi. 

Profesyonel kariyerinin bu düzeydeki ilk finaline oldukça iyi bafl-
layan 26 yafl›ndaki Tsurenko, üçüncü oyunda servis k›rmas›na ra¤-

men bir sonraki oyunda bu avantaj›n› kaybedince 4-4'e ka-
dar eflitlik bozulmad›. 5-4 önde iken rakibi önünde üç set
puan› flans›n› kullanamayan Radwanska, 11. oyunda ser-
vis k›rd›rarak 6-5 geriye düfltü ve seti 7-5'le kaybetti.

Kazanmaya yak›n oldu¤u seti kaybedince oyundan kopan
ve üst üste alt› oyun birden kaybeden Radwanska, ikinci set-

te 4-0 geriye düfltü. Motivasyonunu kaybeden rakibine geri dönüfl
izni tan›mayan Tsurenko, ikinci seti rahat bir flekilde kazan›p 7-5, 6-
1'lik setlerle kariyerinin ilk WTA turnuva flampiyonlu¤unu ulaflt›.

fiampiyon ve finaliste ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu
Baflkan› Cengiz Durmufl, dünya eski 1 numaras› Monica Seles,
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Garanti Koza Yönetim Ku-
rulu Üyesi Serhan Baykal takdim etti.

Organizasyonda temsilcimiz Ça¤la Büyükakçay, teklerde Han-
tuchova'ya elenmesine ra¤men, çiftler kategorisinde partneri es-
ki dünya 1 numaras› Jelena Jankovic ile final oynama baflar›s›
gösterdi. fiampiyonlu¤a çok yaklaflan Büyükakçay-Jankovic ikilisi,
maç sonunu iyi oynayamay›nca, çiftler flampiyonu Svitolina-Gav-
rilova ikilisi oldu. Ana tablodaki di¤er temsilcimiz ‹pek Soylu ise,
Anna Tatishvili karfl›s›nda müthifl bir mücadele ortaya koyarak
kariyerinin ilk WTA galibiyetini elde ederken, toplad›¤› puanlarla
tekler dünya s›ralamas›nda Ça¤la Büyükakçay'› geride b›rakt› ve
Türkiye kad›n tenisinin 1 numaral› koltu¤una oturdu
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DAVIS CUP'TA TUR B‹LET‹
SON MAÇTA KAÇTI

Avrupa Üniversiteler fiampiyonas›'nda Beykent Üniversite-
si Erkek Voleybol Tak›m› göz göre göre flampiyonlu¤u kay-

betti. Voleybol Federasyonu Beykent Üniversitesi'nin üç spor-
cusunu milli tak›mda diye flampiyonaya göndermedi. Eksik
kadro ile flampiyonaya giden Beykent, çeyrek finalde Hollan-
dal› hakemin Alman tak›m›na tercihlerini kullanrak 2.'fler
say›l›k farkla maç› kaybetti. Avrupa 6.'s› oldu. K›saca Bey-
kent federasyon kurban› oldu.

BEYKENT fiAMP‹YONLUK GET‹RECEKT‹..
Bu üç sporcu olsayd›, kesinkes Beykent ülkemize flampi-

yonluk getirecekti. ‹zin verilmeyen bu üç sporcunun yerini
dolduracak çok say›da sporcu vard›. Bunu defalarca, yazd›m,
sözlü olarak yetkililere anlatmaya çal›flt›m. Maalesef ikna
edemedim. Üstüne üstlük bu üç sporcuyu maçlarda da oy-
natmad›lar. Arada bir oyuna sokup, ç›kartt›lar. Sonuç milli
tak›mda baflar› yok, Beykent flampiyonlu¤u kaybetti. Federa-
yon yetkilileri,” flimdi rahat uyuyor musunuz?” 

‹Ç AÇICI BAfiARILAR YOK..
Voleybol Ligleri sonras› da Milli tak›mlar›n maçlar› h›zla

devam ediyor. Ama iç aç›c› baflar›lar elde edemiyoruz. Ne-
denlerini ise bir türlü anlamak da zor. D›flardan gördü¤ümü-
ze göre federasyonun kararlar› ve sporcu seçimleri yanl›fl gi-
bi görülüyor. Bunu da tak›mlar›m›z›n maçlardan ald›klar› so-
nuçlar göstermekte. Bayan millilerimiz yeni antrenörleriyle
iyi bir bafllang›ç yapt›. Azerbeycan'da düzenlenen Avrupa
Olimpiyat oyunlar›nda ve ‹sviçre'de düzenlenen özel turnu-
va'y› flampiyon olarak tamamlad›.

DÜfiMEDEN SON ANDA KURTULDUK..
A Bayan Millilerimiz bu baflar›y› Grand Prix'de de göster-

mesini bekliyorduk. Neslihan, Esra, Gülden, Gözde gibi spor-
cular› kadro d›fl› b›rak›p, tak›m› gençlefltirece¤iz deyip tecrü-
besiz sporcularla tak›m oluflursa sonuç da hayal olur. Grand
Prix'de 9 maçta üst, üste 7 ma¤lubiyet sonras› son iki maç-
ta Almanya ve Dominik'i yenip 11. s›rada yer alarak düflme-
den kurtulabildi. Bayanlar Avrupa Ligi'nde ise ‹lk maç›m›zda
Yunanistan'a karfl› 1 galibiyet, 1 de ma¤lubiyet ald›k. Maca-
ristan, ‹srail, Polonya ve Gürcistan maçlar› bizi bekliyor.

TEK TESELL‹M‹Z BALKANLAR...
A Erkek Millilerimizin maçlar› da iç aç›c› de¤il. Azerbay-

can'da düzenlenen Avrupa Oyunlar›nda fiampiyonaya çeyrek
finalde veda eden millilerimiz, FIVB Dünya Ligi Elemelerinde
Grup 2.Si olup elendi. Avrupa Ligi'nde ise üst, üste 4 maç
kaybetti. Son 4 maç› kazand›. Grupta kalmak için umutlan-
d›. Son maç›nda Beyaz Rusya'y› yenerse 4'lü fianale kalabi-
lecek. Y›ld›z K›zlar›m›z EYOF'da flamiyon olurken, Y›ld›z Er-
kekler 7. olabildi. Balkan flampiyonas›nda Küçük K›z ve Genç
Erkeklerde flampiyonluk tek tesellimiz oldu.

tayyarsumen@spormeydani.org

Salon Sporlar›
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GENÇ ERKEKLER SIRB‹STANI 3-0 YEND‹...
TÜRK‹YE’N‹N ev sahipli¤inde Ankara'da Baflkent

Voleybol Salonu'nda düzenlenen Genç Erkekler Bal-
kan fiampiyonas›'nda final maç› Genç Erkek Milli Ta-
k›m›m›z ve S›rbistan aras›nda oynand›. Rakibini 30-
28, 25-23 ve  25-20'lik setlerle 3-0 yenen Genç Erkek
Milli Tak›m›m›z flampiyonlu¤a ulafl›rken, Yunanis-
tan'› 3-0 (25-18, 25-21, 25-20) ma¤lup eden Romanya
ise turnuvay› üçüncü s›rada tamamlad›.

Oynanan karfl›laflmalar›n ard›ndan dereceye giren ta-
k›mlara ödülleri de verildi. fiampiyonlu¤a ulaflan Türki-
ye'nin kupa ve madalyalar› Türkiye Voleybol Federasyo-
nu (TVF) Baflkan Vekili Akif Üstünda¤ taraf›ndan takdim
edildi. ‹kinci S›rbistan'›n kupa ve madalyalar› Balkan Vo-
leybol Birli¤i (BVA) Turnuva Sorumlusu Patsiaouras As-
terios taraf›ndan verildi. Üçüncü Romanya'n›n kupas›n›
TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu, madalyalar›n›
ise TVF Genel Sekreteri Nihal ‹flçi takdim etti.

KÜÇÜK KIZLAR, 
SIRB‹STAN’I 3-1 YEND‹

TÜRK‹YE’N‹N ev sahipli¤inde Ankara Se-
lim S›rr› Tarcan Voleybol Salonu'nda düzen-
lenen Küçük K›zlar Balkan fiampiyonas› oy-
nanan karfl›laflmalarla sona erdi. S›rbistan'›
23-25, 25-18, 25-17, 25-20'lik setlerle 3-1
ma¤lup eden Türkiye-1 tak›m› bu sonuçla
Balkan fiampiyonlu¤una ulaflt›. Romanya'y›
3-1 ma¤lup eden Yunanistan ise üçüncü ol-
du. Üçüncü olan Yunanistan'›n kupa ve ma-
dalyalar›n› Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) Uluslararas› ‹liflkiler ve Organizasyon
Müdürü Nilüfer Shimonsky verdi. ‹kinci
olan S›rbistan tak›m›n›n kupa ve madalyala-
r›n› ise MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostan-
c› verdi. Balkan fiampiyonu olan Türkiye'nin
kupa ve madalyalar›n› TVF Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Göksu takdim ettiler. 

ERZURUM Büyükflehir Belediyesi OlimpiyatPark›'nda gerçekleflen Kardelen Cup Ulusla-raras› Erkekler Tenis Turnuvas›'nda teklerde mut-lu sona ulaflan isim, 23 yafl›ndaki Rus raket Alexan-der Igoshin oldu. Avustralyal› rakibi Bradley Mous-ley'i 7-6(3), 4-6, 7-6(6)'l›k setlerle deviren Igoshin,kariyerinin ilk flampiyonlu¤unu elde etti.Ödül seremonisinde bir konuflma yapan Türki-ye Tenis Federasyonu Baflkan› Cengiz Durmufl,toplam alt› tenis kortuna sahip tesisi faaliyete ge-çirdi¤i için ve tenis sporunun geliflimine katk›lar›n-dan dolay› Erzurum Büyükflehir Belediyesi'neteflekkürlerini ve minnetlerini sundu. 

Zafer; Igosh›n'in oldu...

Genç  Erkekler  -  Küçük  Erkekler  ve  Küçük  K›zlar’da

KÜÇÜK ERKEKLER EV SAH‹B‹
BULGAR‹STAN’I 3-0 YEND‹
Voleybolda, 2015 Küçük Erkekler

Balkan fiampiyonas›'nda Türkiye, ev
sahibi Bulgaristan'› 3-0 yenerek Bal-
kan flampiyonu oldu.

Bulgaristan'›n Kazanl›k kentinde
düzenlenen turnuvan›n final mücade-
lesinde Bulgaristan ile karfl› karfl›ya
gelen Küçük Erkek Milli Tak›m›, raki-
bini 25-21, 25-22 ve 26-24'lük setlerle
3-0 yendi ve flampiyonlu¤a ulaflt›.
fiampiyonay› Bulgaristan ikinci, S›r-
bistan üçüncü, Romanya dördüncü,
Yunanistan beflinci, Bosna Hersek al-
t›nc›, Karada¤ yedinci, Moldova da
sekizinci s›rada tamamlad›. 


