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TEN‹S Eskrim  Da¤c›l›k  Spor  Kulübü  kortlar›nda  bu  se-
ne  67.'si  yap›lan  American  Express  ‹stanbul  Challen-

ger'da  büyük  ödülü  kucaklayan  isim,  19  yafl›ndaki  Rus  raket
Karen  Khachanov  oldu.    

Toplam  75  bin  dolar  ödüllü  turnuvan›n  flampiyonluk
maç›nda  1  numaral›  seribafl›  Ukraynal›  Sergiy  Stakhovsky
ile  karfl›  karfl›ya  gelen  Khachanov,  setlerde  geriye  düflme-
sine  ra¤men  galibiyete  uzanmas›n›  bildi.  ‹ki  saat  süren  fi-
nalden  4-6,  6-4,  6-3'lük  skorla  üstün  ayr›lan  Khachanov,
böylece  Challenger  düzeyindeki  ilk  kupas›n›  kald›rd›.  

‹stanbul'da  unutulmaz  bir  hafta  geçirdi¤ini  ve  kariye-
rinde  bir  ilki  yaflad›¤›n›  dile  getiren  Khachanov,  ödülünü
Türkiye  Tenis  Federasyonu  Baflkan›  Cengiz  Durmufl'un
elinden  ald›.  Türk  tenisinin  en  köklü  turnuvas›  niteli¤inde-
ki  ‹stanbul  Challenger,  25  y›ldan  daha  fazla  bir  süredir
düzenlendi¤i  için,  turnuva  direktörü  Cem  T›naz'a  da  ATP
baflhakemlerinden  Roland  Herfel  taraf›ndan  bir  plaket
takdim  edildi.

fiampiyon Khachanov

ÇA⁄LA BÜYÜKAKÇAY
Gürcistan'da fiampiyon

GÜRC‹STAN’IN Batum kentindeki ITF
(Uluslararas› Tenis Federasyonu) turnuva-
s›nda ter döken 25 yafl›ndaki milli tenisçi
Ça¤la Büyükakçay, çok üstün bir perfor-
mans sergiledi¤i haftan›n sonunda flampi-
yonlu¤u kucaklad›. 

2 numaral› seribafl› olarak raket sallad›¤›
turnuvay› set yitirmeden tamamlayan Bü-
yükakçay, finalde Rus Alena Tarasova'ya
flans tan›mad›. Rakibini 6-2, 6-0'l›k rahat bir
galibiyetle geçen Ça¤la, yaklafl›k bir buçuk
y›ll›k kupa özlemini gidermifl oldu. 

25 bin dolar seviyesinde dördüncü kez
olmak üzere toplamdaki yedinci ITF tekler
zaferine uzanan Büyükakçay, bir sonraki
mücadelesini Bulgaristan'›n Dobriç kentin-
deki toprak kort turnuvas›nda verecek.

Filenin Sultanlar›’na yeni sponsor

ORK‹D Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) ile imzalanan bir anlaflmayla üç y›l daha
Filenin Sultanlar›'na sponsor oldu. TVF Baflka-
n› Özkan Mutlugil, P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Baflkan› Tankut Turnao¤lu ve
Milli Tak›m'›n haz›r bulundu¤u imza törenin-
de gelecek için umut dolu mesajlar verildi.

Filenin Sultanlar›, yap›lan sponsorluk an-
laflmas›yla hedef ç›tas›n› daha da yükse¤e ç›-
kartt›. Hayat›n her noktas›nda genç k›zlara
ulaflmaya, onlar›n sa¤l›k ve e¤itimi için proje-
ler gelifltirmeye önem veren Orkid, TVF spon-
sorlu¤uyla spora ve genç k›zlara verdi¤i des-
te¤i kuvvetlendirdi.

Seneler ve günler büyük bir h›zla geçiyor. fiehit haberleri
almad›¤›m›z gün yok. Anneler, babalar, efller ve çocukla-

r›n yürekleri yan›yor. Y›llard›r terör engellenemiyor. Bu gidifl-
le nerelere varaca¤›z? Bu da meçhul. Yetkililer bu gidifle son
vermek için gerekeni yapmal›. Biran önce terör sonland›r›l-
mal›. Yürekler yanmas›n!

fiANSLARI BOL, YOLLARI AÇIK OLSUN..
Bir tarafta terör devam ederken, di¤er tarafta da spor et-

kinlikleri h›z kesmeden devam etmekte. Voleybol, hentbol, at-
letizm, futbol ve di¤er sporlarda milli tak›mlar›m›z k›ran, k›-
rana maçlar yapmaktalar. Voleybol Bayanlar Avrupa Oyunla-
r›nda flampiyon olan Antrenör Ferhat Akbafl yönetimindeki A
Bayan millilerimiz Grand Prix'de ayn› baflar›y› gösteremedi.
11.s›rada yer ald›. 26 Eylül'de Belçika'da yap›lacak Avrupa
fiampiyonas›'na haz›rlan›yor. fianslar› bol, yollar› aç›k olsun.

BAfiARI BUNUN NERES‹NDE?
Kulüpler baz›nda her ne kadar Avrupa'da baflar›l› olsak

da milli tak›mlar olarak ayn› fleyi söyleyemiyoruz. U23 Yafl
Dünya fiampiyonas› Bayan ve Erkeklerdeki 2.'lik ile Balkan
fiampiyonalar›ndaki Bayan ve erkeklerde Genç ve Küçükler-
deki flampiyonlu¤umuz tek tesellimiz oldu. Bayanlar Avrupa
Liginde finale yükseldik. San›r›m tek flampiyonluk burdan
gelecek. ‹flte sevgili dostlar voleyboldaki baflar›lar›m›z.Voley-
bol Federasyon yöneticileri ise iyi bir sezon geçirdiklerini söy-
lüyorlar. Baflar› bunun neresinde? 

FEDERASYON AYNI HATAYI YAPMAZ!
Milli tak›mlar›m›z›n baflar›s›zl›¤›ndaki nedenler tabi ki

yanl›fl kadrolar kurmalar› ve yeterli çal›flma yap›lmay›flndan
oluyor. fiunu da yazmadan geçemeyece¤im. Üniversiteler Av-
rupa fiampiyonas›'nda Beykent Üniversitesi'nin üç sporcusu-
na izin vermeyen federasyon bir Avrupa flampiyonlu¤unu ka-
ç›rd›. fiampiyonaya eksik kadro ile giden Beykent Üniversitesi
6. olma baflar›s›n› gösterdi. Gönderilmeyen sporcular olsayd›.
Beykent Üniversitesi flampiyon olarak dönecekti. Kaybeden yi-
ne Türkiye oldu. Federasyon ayn› hatay› bundan sonraki sene-
lerde yapmaz diye düflünüyorum.

HENTBOL SEZONU AÇTI.. 
Hentbol Federasyonu 29 A¤ustos'ta yap›lan Erkek ve Bayan-

lar Türkiye Kupas› ile sezonu açt›. Erkek ve bayanlar Süper Kupa
ile devam etti. 12 Eylül'de de ligler start ald›. Erkekler Süper Ku-
pa finalinde Merzifon Belediyesi'ni 36-33 yenen Befliktafl Mogaz
kupan›n sahibi oldu. Bayanlar Süper Kupa'da ise Muratpafla Be-
lediyesi'ni 29-23 ma¤lup eden Yenimahalle Belediyesi üst, üste
ikinci kez kupan›n sahibi oldu. Atletizm Avrupa fiampiyon Kulüp-
ler Kupas› Gençler A grubu yar›flmalar› 19 Eylül'de Atatürk Olim-
piyat Stad›'nda yap›lacak. Ülkemizi Fenerbahçe bayan ve erkek
tak›mlar› temsil edecek. Tak›mlar›m›za baflar›lar diliyorum.

tayyarsumen@spormeydani.org
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YÜREKLER YANMASIN!

TAYYAR
SÜMEN

“Karolina Pliskova'n›n 8 numaraya yükselmesiyle, kad›n teni-
sinde dünya s›ralamas›nda art›k ilk 10'da 3 Çek tenisçi yer al›yor
ve bu tarihte ilk kez gerçekleflen bir durum...”

Tenis camias›nda 10 A¤ustos Pazartesi günü aç›klanan yeni
dünya s›ralamalar›n›n ard›ndan, çok kiflinin ortak cümlesi ve üze-
rinde yo¤unlaflt›¤› nokta, bu cümleler ve özellikle Çek tenisinin
gelmifl oldu¤u son noktayd›.

Hemen her röportaj›nda “Elbette hem Çek as›ll› oldu¤u için,
hem de benim gibi sol elini kulland›¤› için tek idolüm Martina
Navratilova olmufltur” diyen Petra Kvitova, kad›nlarda Çek tenisi-
nin tart›flmas›z son dönemdeki en büyük temsilcisi diyebiliriz. Ka-
zanm›fl oldu¤u 2 grand slam bir yana, kort içindeki duruflu, güç-
lü servisleri, winner'a dayal› oyun tarz› ve solak olmas›, teknik
olarak Petra'n›n s›ralamada devaml› üst basamaklar› zorlama-
s›nda temel etkenler olarak göze çarp›yor. Maçlar esnas›nda men-
tal anlamda çok sert inifl-ç›k›fllar yafl›yor olsa da (son dönemde
aza indirgedi) kariyerinde ç›kt›¤› çok maçta favori gösterilmesi,
'bu kez kaybedecek' denen maçlar› çevirmesi ve devaml› savaflan
yap›s›yla Kvitova, her daim birçok tenis izleyicisinin gözünde ayr›
bir yerde olmufltur. 3-4 y›l kadar önce fazla kilolar›nda dert yanan,
fiziksel anlamdaki bu olumsuz de¤iflimin oyununu etkilemeye
bafllad›¤›n› söyleyen Kvitova, özel bir program sayesinde bafl›na
dert açan bu sorundan ar›narak tura yeniden dört elle sar›ld›¤›n-
da, çok daha fit görüntüsü ve ayak h›z›yla birlikte oyun içinde ar-
tan temposuyla finallere yeniden abone olmaya bafllad›. Son 6 y›l-
da sadece 1 y›l› flampiyonluk yaflamadan geçiren ve hala '1990
ve sonras› do¤an jenerasyonda grand slam kazanan tek oyuncu'
unvan›n›n sahibi olan Kvitova, baflta Karolina olmak üzere, birçok
vatandafl›na nas›l bir yol açt›¤›n›n fark›ndayd›. 

“Özellikle 1992 ve sonras› do¤an isimler turda yer al-
d›¤›nda kad›nlarda Çek tenisi bambaflka bir yere gel-
mifl olacak” diyen Kvitova, bu haftan›n bafl›nda
ülke tenisinin bir ilki yaflamas›yla, üzerinden çok
zaman geçmeden hakl› ç›km›fl oldu. Çok kiflinin
-fiziksel yap›s›n›n da etkisiyle- 'gelece¤in Kvito-
va's›' demeye bafllad›¤› Karolina Pliskova, ald›-
¤› galibiyetler ve oynad›¤› finallerle birlikte basa-
maklar› h›zl›ca t›rmanarak ilk 10'un içine kendini
att›. (Aralar›nda 2 yafl olmas›na ra¤men 'gelece¤in'
ibaresinin kullan›lmas› tamamen Kvitova'dan kaynakl›)
Sezonun bafl›nda 'y›la damga vurabilecek oyuncular'
listesinde çok kiflinin Pliskova'y› ilk s›raya yazmas›
da asla tesadüf de¤ildi. Geçen y›l Temmuz ay›nda
‹stanbul'da canl› izleme f›rsat› buldu¤umuz Ka-
rolina (çiftlerde de ikizi Krystina ile yer alm›flt›)
turnuva bitti¤inde akl›m›zda kalan en somut
isimlerden biriydi. Servis gücü, Petra misali win-
ner'a dayal› oyun tarz› ve en önemlisi so¤ukkanl›
tavr›yla, y›l boyunca Serena'dan fazla final oynayan
(5) Pliskova, bu konuyla ilgili de “Evet daha fazla fi-
nalim olabilir, ama muhtemelen onun finalleri çok daha
de¤erlidir” diyerek mütevaz› yan›n› da göstermifl oldu.

Pliskova özelinden ç›k›p genel tabloya bakt›¤›m›zda, kad›n-
larda dünya s›ralamas›nda ilk 100'de 7, ilk 200'de 14, ilk
1000'de 38 Çek tenisçinin olmas›, gelinen noktan›n en temel
özeti asl›nda. 200'deki 14 oyuncunun 8'inin 1990 ve sonras› do-
¤umlu oldu¤unu hesaba katarsak, ülke tenisinin gelece¤inin ne
kadar parlak oldu¤unu ön görebiliyoruz. Özellikle 1996 do¤um-
lu Katerina Siniakova (dünya 68 numaras›) 2 y›l içinde en az
Pliskova kadar konuflulacak bir oyuncu olabilir. 

Son olarak junior kategorisine göz att›¤›m›zda,
1999 do¤umlu Marketa Vondrousova'n›n dünya 1

numaras› oldu¤unu görüyoruz. Bayanlarda juni-
or kategorisinde ilk 100'de 6 oyuncu bulundu-
ran ve 'gelece¤in grand slam flampiyonlar›n›
yaratma' projesini 10'lu yafllardan bafllatan
Çek tenisi, ülkemiz dahil dünyan›n teniste ge-

liflime aç›k birçok ülkesine model oluflturabilir. 
Sistemin meyvesini en çok verdi¤i kulvar

olan FED Cup'ta da, Çek Cumhuriyeti'nin dünyada
en iyi noktada oldu¤unu, son 4 y›l›n 3'ünde final oy-

nad›¤›n› ve bu y›l da finalde yer ald›¤›n› ekledi¤i-
mizde, tablonun üzerinde kalan son puslar da ta-

mamen da¤›lm›fl oluyor. Tesadüfi de¤il, tama-
men proje odakl› ve sürekli 'y›llar sonras›n›'
planlayarak gelen bu baflar›, çok k›sa süre
içinde farkl› grand slam zaferleriyle de renk-
lenirse art›k kimse flafl›rmayacak.

'Bugünü kurtaral›m, gelece¤i nas›l olsa
hallederiz' zihniyetinden ziyade, 15-20 sonras›-

n›n planlar›n› flimdiden yapmak, belki bizler için de
büyük bir at›l›m yapman›n anahtar› olabilir. Yeter ki

gereken sabr› ve özeni gösterelim.

ulascan@spormeydani.org
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2015 CEV Bayanlar Avrupa Li-
gi'nde Bayan Milli Tak›m›m›z, iki
karfl›laflma üzerinden oynanan fi-
nalin ikinci maç›nda ‹zmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda Macaristan
ile karfl›laflt›. Milli Tak›m›m›z maç›
23-25, 25-21, 25-21 ve 25-18 fleklin-
de biten setlerle 3-1 kazanarak fina-
li alt›n sete tafl›d›. CEV Bayanlar
Avrupa Ligi fiampiyonunun belir-
lenece¤i alt›n seti 15-13 kazanan
Macaristan flampiyonlu¤a ulaflt›. 

TÜRK‹YE - MACAR‹STAN 3-1

MVP: RenatoSandor (Macaristan) 

Alt›n Set: 13-15 Macaristan

Salon: Atatürk Voleybol Salonu (‹zmir) 

Hakemler: SimoneSanti (‹talya), Ute

Maria Fischer (Almanya) 

Türkiye: Cansu(1), Fatma(15), Melike(7),

Meryem(16), Ezgi Da¤delenler(12), Me-

lis(14), Serpil (-), Birgül (-), Buse (L), Ez-

gi Dilik (6), Ceren (5) 

Macaristan: Vasci (4), Pallag (13), San-

dor (25), Dobi (7), Talas (4), Horvath

(19), L.Kotel (L), Liliom (3), Szakmary (3),

Z.Kötel (), Szeles (1) 

Setler: 23:25, 25:21, 25:21, 25:18

Süre: 30', 32', 32', 29'


