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 Spor Futbol
Hasbahçe'den çıktık yola
hurriyet.com.tr

A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup’taki
7'nci maçında Estonya'yı 4-2 mağlup etti. 

MAÇIN CANLI ANLATIMI         

Başbakan Erdoğan'dan maç yorumu   

'Taş atan çocuklar' milli maçta             

İspanya finalleri garantiledi  
Bosna Hersek'ten Türkiye'ye kötü haber

Terim: 3 puan önemliydi

1-0 geriye düştüğü maçtan 3 puan çıkartmasını bilen Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve grup ikinciliği iddiasını sürdürdü.

9 Eylül Çarşamba günü Bosna Hersek'le karşılaşacak Milliler'e galibiyeti getiren golleri ise 29 ve 72. dakikada Tuncay Şanlı, 37. dakikada Sercan Yıldırım
ve 61. dakikada Arda Turan attı. Estonya'nın golleri ise 6. dakikada Voskoboinikov ve Vassiljev kaydetti.

600. GOL ARDA'DAN   

A Milli Takımımızın 3. golünü atan Arda, bu golle Türkiye'nin 600. golüne imza atmış oldu. Ay-Yıldızlı  forma altında 21. golünü atan Tuncay Şanlı ise
Hakan Şükür'den sonra milli forma altında en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu. 

5. Grup'ta puan durumu şöyle

TAKIM O P

İspanya 7 21

Bosna Hersek 7 15

Türkiye 7 11

Belçika 7 7

Estonya 7 5

Ermenistan 7 1

MAÇIN AYRINTILARI

VE HAKEM MAÇI BİTİREN DÜDÜĞÜ ÇALDI. TÜRKİYE 4-2 ESTONYA...
88. Dakika: Vassiljev sol kanattan altı pasın içine doğru ortaladı. Meşin yuvarlak Volkan'da kaldı...
85. Dakika: Arda sağ taraftan ceza sahası dışındaki Hamit'e pas verdi. Hamit sert bir şut çekti. Top kalecide kaldı...
82. Dakika: Tucay sağ taraftan altı pasın içine doğru yerden orta yaptı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu Arda tamamladı. Meşin yuvarlak üstten
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auta çıktı...
78. Dakika: (OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ) Emre oyudnan çıktı. Yerine Ceyhun oyuna girdi.
77. Dakika: Vunk ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
75. Dakika: (SARI KART) Rakibine sert hareket yapan Gökhan sarı kartı gördü.
73. Dakika: (OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ) Estonya'da Oper ve Dmitrijev oyundan çıktı. Yerine Kink ve Vunk oyuna dahil oldu.
Hamit sağ tarafta müsait pozisyonda olan Tuncay'a pas verdi. Tuncay sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Şutunu çekti ve
farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti...
72. Dakika: GOOOOOOOOOLLLLL...
70. Dakika: Hamit sağ taraftan arka direğe doğru korner kullandı. Arka direkte Arda yükseldi ancak topa dokunamadı...
68. Dakika: Arda ceza yayının üzerinden çok sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı...
67. Dakika: Sercan ceza yayının biraz gerisinde topla buluştu. Yüzünü kaleye döndü ve sert bir şut çekti. Top kaleci Pareiko'da kaldı.
65. Dakika: A Millilerimiz Yüzde 61'e yüzde 39'luk oranla topa daha hakim olan taraf...
Sol taraftan arka direğe doğru korner kullandık. Kaleciyi aşan topa arka direkte Arda kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla
buluştu...
62. Dakika: GOOOOOOOOOLLLL...
61. Dakika: (OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ) Kazım çıktı Halil girdi.
60. Dakika: Sercan sol taraftan ceza sahasına girdi. Topu çizgiye kadar taşıdı. Kale önüne yerden pas verdi. Defans meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. Dakika: Arda sağ kanattan altı pasın içe doğru ortaladı. Jaager karşıladı.
57. Dakika: Sercan orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar taşıdı. Pasını sağ tarafta hareketlenen Kazım'a verdi. Kazım orta yaptı ancak top çok
yüksek.  
54. Dakika: (OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ) Estonya'da Voskoboinikov oyundan çıktı. Yerine Zenjov girdi.
Vassiljev ceza sahsı dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Servet'e çarpan top ağlarımıza gitti...
53. Dakika: Maalesef meşin yuvarlak ağlarımızda...
51. Dakika: İkinci yarıda sahada daha sakin bir oyun var...
48. Dakika: Emre'nin tedavisi saha kenarıdna devam edecek...
46. Dakika: Rakibiyle çarpışan Emre sakatlandı... Oyun alanında Emre'ye müdahale ediliyor...
VE HAKEM KARŞILAŞMANIN İKİNCİ YARISINI BAŞLATAN DÜDÜĞÜ ÇALDI... BAŞARILAR ÇOCUKLAR...
Futbolcular sahaya çıktılar...
VE MAÇIN İLK YARISINI BİTİREN DÜDÜK ÇALDI... TÜRKİYE 2-1 ESTONYA
47. Dakika: Emre sağ taraftan altı pasın içine doğru korner kullandı. Kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
45. Dakika: Arda defansın arkasına sarkan Tuncay'a doğru pas verdi. Kaleci Pareiko çıktı ve tehlikeyi önledi...
42. Dakika: Oper uzaklardan sert bir şut çekti. Top farklı şekilde üstten auta çıktı...
41. Dakika: A Millilerimiz oyuna tamamen hakim durumda...
Arda ceza sahası içinde sağ tarafta çizgi üstünde rakibiyle girdiği mücadelede topu nefis bir şekilde kurtardı. Yüzünü
kaleye döndü ve şutu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Pareiko'dan döndü. Dönen topu Sercan boş kaleye gönderdi...
37. Dakika: GOOOOOOOOOLLLLL...
35. Dakika: (OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ) Sakatlanan Gökhan Zan oyundan çıktı. Yerine Önder girdi...
Sol kanatta Emre Arda'ya pas verdi. Arda ceza sahası içine hareketlenen Tuncay'a ara pası attı. Tuncay sol çaprazda topla
buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tuncay golü kaydetti...
29. Dakika: GOOOOOOOOOOOOOOLLLL...
25. Dakika: Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu Tuncay gelen topa Rövaşata vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
24. Dakika: Arda yaklaşık 35 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan çok sert bir şut çekti. Arda'nın nefis şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. Dakika: Şu dakikaya kadar Millilerimiz oyuna hakim olan taraf...
20. Dakika: Tuncay orta sahada aldığı topu ceza sahası yakınlarına kadar taşıdı. Arka direkteki Emre'ye doğru ortaladı. Jaager araya girdi ve tehlikeyi
uzaklaştırdı...
16. Dakika: Arda sağ taraftan ceza sahasına girdi. altı pasın içine doğru yerden orta yaptı. Kaleci Pareiko tehlikeyi uzaklaştırdı...
14. Dakika: Hamit sağ kanattan altı pasın içine nefis ortaladı. Estonya defansı karşıladı. Dönen topu Emre tamamladı. Kaleci Pareiko meşin yuvarlağı
son anda kornere çeldi...
10. Dakika: Tuncay ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çok sert bir şut çekti... Top defanstan döndü...
Estonya sol taraftan atak geliştirdi. Ceza sahasında topla buluşan Voskoboinikov düzgün bir vuruşla golü kaydetti.
7. Dakika: Maalesef top ağlarımızda...
6. Dakika: Arda sağ taraftan ceza sahasına girdi. Pasını penaltı  noktası üzerindeki Sercan'a verdi. Sercan Hakan'a bıraktı. Hakan sert bir şut çekti
ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı...
4. Dakika: Estonya sağ taraftan Vassiljev ile korner kullandı. Penaltı noktasına doğru düşen topu Gökhan uzaklaştırdı.
VE HAKEM KARŞILAŞMAYI BAŞLATAN DÜDÜĞÜ ÇALDI... HAYDİ TÜRKİYE...
Karşılaşma birazdan başlayacak...
Tribünler tıklım tıklım dolu durumda...
Ve İstiklal Marşımız...
Estonya'nın ulusal marşı okunuyor...
Grubumuzda oynanan günün diğer maçında Bosna-Hersek deplasmanda Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek puanını 15'e
yükseltti...
Türkiye, maçın yapılacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has  Stadı'nda 2. maçına çıkacak... Milliler, Kayseri'de ilk maçını bu yıl 2 Haziran'da 
Azerbaycan ile yaptı ve özel müsabakayı 2-0 kazandı...
Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 597 gol atarken, kalesinde ise 707  gol gördü...
Türk Milli Takımı, 86 yıllık tarihinde, 243'ü resmi, 221'i özel olmak  üzere geride kalan toplam 464 maçta 163 galibiyet, 111 beraberlik alırken, 190  kez de
rakiplerine yenildi...
(A) Milli Futbol Takımı, Kayseri'de  Estonya ile yapacağı 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup maçıyla birlikte 465. 
karşılaşmasına çıkmış olacak...
Nihat ve Mevlüt'ü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartan Fatih Terim,  sahaya çıkacağı 11'i de dün yaptığı basın toplantısında açıklamıştı... İşte Ay-
Yıldızlılar'ın Estonya maçı 11'i: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Servet, Gökhan Zan, Hakan Balta, Kazım, Hamit (Ceyhun) Emre, Arda, Tuncay, Sercan...
Aksi takdirde şansımız iyice azalacak ve kalan üç maçta işimiz mucizelere kalacak...
Ay yıldızlılar, Güney Afrika iddiasını sürdürebilmek için ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı rakibini yenmek zorunda...
Kritik maç öncesi A Milli Takımımız'da hedef mutlak galibiyet...
Ay-Yıldızlılar, Estonya ile deplasmanda yaptığı ilk maçtan 0-0'lık skorla berabere ayrılmıştı...
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Saat 21:00'de başlayacak ve Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu’ndan Tommy
Skjerven... 
A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup’taki 7'nci maçında Estonya'yı konuk ediyor...
İyi akşamlar futbolseverler...

İlgili Haberler

 Bosna takılmadı

 Zor maçları iyi oynuyoruz

 Tabata ilk golünü attı

 Galatasaraylı Keita'dan 2 gol

 İlklerin maçı

 AB için hep yanınızdayız

 Başbakan'dan 3 puan kutlaması

 İnanırsak başarırız

6 Eylül 2009
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