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 Spor Futbol
Artık mucize bekliyoruz
hurriyet.com.tr

A Milli Futbol Takımımız, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5.
Grup'taki 8. maçında deplasmanda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. 

Bu sonuçla Bosna Hersek puanını 16'ya, Türkiye 12'ye çıkartırken Ay-Yıldızlılar, gruptan
çıkma şansını mucizelere bıraktı. 

Maçın golleri ise 4. dakikada Emre Belözoğlu ve 25. dakikada Salihoviç'ten geldi.     

TERİM TRİBÜNE GÖNDERİLDİ                 

Bosna Hersek'in golünden sonra 27. dakikada maçın Portekizli hakemi ile Fatih Terim
arasında bir tartışma yaşandı. Bu olay üzerine Benquerenca, tecrübeli teknik adamı
tribünlere gönderdi.

ARDA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ     

Maç 1-1 devam ederken 86. dakikada Arda'nın ceza sahası dışından çektiği şut yan direğe
çarptı ve oyun alanına geri döndü.

KALAN MAÇLAR

Bosna Hersek, son iki maçında Estonya ile 10 Ekim'de dışarda, İspanya ile 14 Ekim'de
içeride karşılaşacak. Türkiye ise 10 Ekim'de Belçika deplasmanına gidecek, Ermenistan ile
14 Ekim'de evinde karşılaşacak. Türkiye gruptan çıkmak için kalan iki maçını da kazansa bile Bosna Hersek'in en az bir yenilgi ve bir de beraberlik, veya
iki beraberlik almasını bekleyecek.  

EMRE VE ARDA BELÇİKA MAÇINDA YOK 

Maçın 24. dakikasında Emre ve 45. dakikasında Arda gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu iki oyuncu 10 Ekim'de Belçika ile deplasmanda
oynanacak maçta forma giyemeyecek.   

5. Grup'ta puan durumu

TAKIM O P

İspanya 8 24

Bosna Hersek 8 16

Türkiye 8 12

Belçika 8 7

Estonya 8 5

Ermenistan 8 4

Minyon Terim (Cemal Erbaş yazıyor) 

Bu sefer olmadı (Deniz Çekin yazıyor)

Sezon finali  (Gökmen Avcı )

Bosna Hersek - Türkiye maçından fotoğraflar

MAÇIN CANLI ANLATIMI       

MAÇTAN DAKİKALAR         

VE KARŞILAŞMANIN SON DÜDÜĞÜ GELİYOR... ÖNE GEÇTİĞİMİZ MAÇTA BOSNA HERSEK'LE 1-1 BERABERE KALIYORUZ VE
GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZI MUCİZELERE BIRAKIYORUZ...
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90+3. dakika: Muslimovic sarı kart görüyor...
90+2. dakika: Yükleniyoruz... Ceza sahası sağ çaprazında Gökhan topla buluştu... Orta denemesi... Savunmadan sekiyor...
90+1. dakika: Sercan penaltı  noktası üzerinden sert vurdu... Savunmadan dönüyor...
90. dakika: 4 dakikalık kaybolan zaman işareti geliyor...
89. dakika: Emre ceza sahası içerisine ortaladı... Bir kafa... Üstten dışarıya gidiyor...
87. dakika: Tuncay ceza sahası dışından yerden sert vurdu... Kaleci Supiç'te kalıyor...
86. dakika: Arda ceza sahası dışından sert vurdu... Direkten döndü... Atağımız devam ediyor... Yerden bir pas... Gökhan ceza sahası sağ çaprazından
vurdu... Yine olmuyor... Olmayınca olmuyor...
84. dakika: Supiç topu oyuna sokmakta gecikince sarı kartı görüyor...
83. dakika: Sol kanattan bir orta... Arka direkte Gökhan vurdu kafayı... Az farkla direğin dibinden dışarıya gitti...
82. dakika: Semih sarı kart görüyor...
81. dakika: İkinci gole bir kez daha çok yaklaştık ama yine atamıyoruz... Penaltı noktası üzerinde Semih topla buluştu... İlk pozisyonda vurmadı... Geriden
gelen Arda'ya çıkarttı... Arda'da da vuramıyor savunma uzaklaştırdı...
80. dakika: Dzeko ceza sahası dışından yerden vurdu... Az farkla yandan dışarıya gidiyor...
79. dakika: İbriciç çıkıyor, Vladavic oyunda...
75. dakika: Kalemizde büyük tehlike... bir türlü uzaklaştıramadık... Penaltı noktası üzerinden sert bir şut... Volkan'da kaldı...
72. dakika: Bosna Hersek sağ kanattan geldi... Ceza sahamız içerisine sert bir orta... Volkan'da kalıyor...
69. dakika: Ibiseviç çıkıyor, Muslimoviç oyunda... 
68. dakika: Pjanic sarı kart görüyor...
65. dakika: Savunmamızın arkasına bir top... Volkan çıktı ve topu aldı...
64. dakika: Ceyhun sarı kart görüyor...
61. dakika: Muratoviç çıkıyor, Pjanic oyunda...
59. dakika: Dzeko yaklaşık 30 metreden yerden vurdu... Volkan iki hamlede topu kontrol ediyor...
55. dakika: Arda ceza sahası köşe çizgisi üzerinden sert vurdu... Kaleci iki hamlede topu kontrol ediyor...
53. dakika: İkinci gole çok yaklaştık... Ceza sahası içerisinde bir verkaç... Sercan penaltı  noktası üzerinde vurdu... Kalecinin bacaklarına çarpan top...
Atağımız devam ediyor... Bir şut daha... Savunmaya çarpıyor... Şanssız olduğumuz bir dakikaydı...
50. dakika: Semih'ten ceza sahasına giren Sercan'a bir pas denemesi... Savunma araya girdi...
48. dakika: Sercan ceza sahası sol çaprazında topla buluştu... Yerden sert bir şut... Savunmadan dönüyor...
46. dakika: İkinci yarıya Bosna Hersek başladı... Milli Takımımızda Önder ve Hamit çıktı, İsmail ve Sercan oyunda...
İLK YARININ SON DÜDÜĞÜ GELİYOR... BOSNA HERSEK 1-1 TÜRKİYE...
45+2. dakika: Dzeko ceza sahası sol çaprazından vurdu... Yan ağlarda kalıyor...    
45+1. dakika: Salihoviç çok uzaklardan vurdu... Volkan son anda kornere çeldi... Köşe vuruşunu kullandılar... Uzaklaştırıyoruz...
2 dakikalık kaybolan zaman işareti geldi...
45. dakika: Arda sarı kart görüyor...
44. dakika: Savunmamızın arkasına bir orta... Ofsayt bayrağı kalktı...
42. dakika: Misimoviç ceza sahası dışından yerden vurdu... Volkan iki hamlede topu kontrol etti...
41. dakika: Arda ceza sahasının dışında aldığı topla kale sahasına girdi... Bir çalım denemesi... Kaptırıyor topu...
39. dakika: Misimoviç sol kanattan ortaladı... Savunmamız karşılıyor...
37. dakika: Rahimiç sarı kart görüyor...
36. dakika: Savunmamızın arkasına bir orta... Servet'ten sekiyor...  Volkan çıkmadı... Gökhan son anda araya giriyor...
35. dakika: Emre, Hamit'in önüne açtı... Hamit doğrudan kaleye vurdu... Top farklı şekilde yandan dışarıya gidiyor...
34. dakika: Semih ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı... Hakem faulü veriyor...
33. dakika: Kalemizde büyük tehlike... İbriciç, Volkan'la karşı karşıya... Geçti onu... Kale boş... Açısı daraldı... Yerden bir şut... Servet çizgi üzerinden
çıkartıyor...
32. dakika: Köşe vuruşunu Emre kullandı... Bir korner daha... Diğer taraftan Arda kullanacak korneri... Ön direğe ortalıyor... Savunma karşıladı...
31. dakika: Hamit'in koşu yoluna derinlemesine bir pas... Hamit ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu... Kaleciden dışarıya gidiyor... Korner...
29. dakika: Ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanacağız... Ceyhun doğrudan kaleye vurdu... Savunmadan dönüyor...
27. dakika: Bu arada maçın hakemi ile Terim arasında bir tartışma yaşanıyor... Ve hakem, Fatih Hoca'yı tribünlere gönderiyor...
25. dakika: Ve top ağlarımızda... Serbest vuruşu Salihoviç kullandı ve topu '90' diye tabir edilen yere gönderdi... 
24. dakika: Emre sarı kart görüyor... Belçika maçında cezalı duruma düşüyor tecrübeli oyuncu... Ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş
kullanacaklar...
23. dakika: Bosna Hersek'in atakları sıklaştı... Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacaklar... Ceza ashası üzerine doğru bir orta... Savunmamız karşılıyor...
22. dakika: Misimoviç sağdan ortaladı... Volkan çıktı ve topu yumrukladı...
21. dakika: Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacaklar... Misimoviç ortalıyor... Altıpas üzerinde savunmamız kafayı vuruyor...
18. dakika: İbriciç yine sağ kanattan geldi... Ortalıyor... Kafalardan seken top... Gökhan uzaklaştırdı...
17. dakika: İbriciç sağ kanatta topla buluştu... Üç oyuncumuz var karşısında... Bir çalım denemesi... Arda'da kalıyor top...
14. dakika: Arda orta sahada topla buluştu... Sağ kanatta top isteyen Hamit'e ortalıyor... Hamit yetişemiyor topa... Aut...
11. dakika: Sağ taraftan köşe vuruşu kullanacağız... Ceza sahası dışına doğru bir orta... Hakan Balta gelişine sert vurdu... Üstten dışarıya gidiyor...
9. dakika: Soldan geldiler bu kez... Yerden bir şut... Volkan'da kalıyor...
8. dakika: Emre, Bosna Hersek yarı sahasının ortasından kazanılan serbest vuruşu kullandı... Servet kafayla altıpas üzerine doğru çevirdi... Semih son
anda dokundu... Kalecide kalıyor...
7. dakika: Sağdan geldiler yine... Arka direğe doğru bir orta... Volkan çıktı ve topu aldı...
5. dakika: Emre golden sonra tribünlere giderek asker selamı verdi...
4. dakika: Ve goooooooooooooooooooolll... Gooooooooooooollll... Goooooooolll... Emre atıyor... Tuncay sağ kanattan getirdi...
Yerden bir orta... Ön direkte Semih vuramadı... Seken top... Altıpasın önünde Emre vurdu ve topu ağlara gönderdi...
3. dakika: İbriciç sağ kanatta topla buluştu... Karşısında Servet var... Servet'te kalıyor top...
2. dakika: Kendi yarı sahamızda top çeviriyoruz...
1. dakika: Maça Türkiye başladı...
VE KARŞILAŞMANIN İLK DÜDÜĞÜ ÇALIYOR... BAŞARILAR AY-YILDIZLILAR...
Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve Hakkari'de hayatını kaybeden şehitlerimiz için saygı duruşu yapılıyor...
Maç birazdan başlayacak... Ulusal marşlar okunuyor...
Bu arada İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Bosna Hersek-Türkiye (A) milli futbol maçı
öncesinde saygı duruşunda bulunulacak...
Bilino Polje Stadı'ndaki son maçını Belçika ile yapan ve bu karşılaşmayı da 2-1 kazanan Bosna Hersek, böylece 3 maçta 9 puan toplama başarısı
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gösterdi. Boşnaklar, bu 3 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü...
Sahasında yaptığı 3 grup maçına da bu statta çıkan Bosna Hersek, buradaki ilk maçta Estonya'yı gole boğmuştu. Rakibini 7-
0'lık farklı sonuçla geçen Bosna Hersek, daha sonra Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti...
Son dönemde elde ettikleri sonuçlarla büyük bir çıkış yakalayan ve grupta da Türkiye'nin önüne geçen Bosna Hersek, millileri, kendisi için uğurlu gelen
Bilino Polje Stadı'nda konuk edecek...
Millilerde daha önce sarı kart gören oyunculardan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Sabri Sarıoğlu ve Gökhan Gönül, bugünkü
mücadelede de kart gördükleri takdirde 10 Ekim tarihinde deplasmanda Belçika ile yapılacak karşılaşmada forma
giyemeyecek...
Türkiye'nin Bosna Hersek ile yapacağı karşılaşma öncesi 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor...
Bosna Hersek ise 10 Ekim'de deplasmanda Estonya, 14 Ekim'de ise grup lideri İspanya ile sahasında karşılaşarak grup
maçlarını tamamlayacak...
Bu arada bugünkü karşılaşmanın ardından Türkiye, 10 Ekim'de deplasmanda Belçika, 14 Ekim'de de sahasında Ermenistan ile karşılaşacak...
Bosna Hersek, Türkiye karşısında galip geldiği takdirde puan farkını 7'ye çıkaracak ve kalan iki maçın sonucunu
beklemeden millilerin Dünya Kupası'na katılma umudunu sona erdirecek...
Türkiye, Bosna Hersek'e yenilirse Dünya Kupası'na gitme umutlarını sonlandırmış olacak...
Bosna Hersek karşısında alınacak beraberlik sonrası ise (A) Milli Takım, kalan iki maçı kazanıp, rakibinin de yapacağı iki
karşılaşmadan mağlup ayrılmasını bekleyecek...
(A) Milli Takımı'nın Bilino Polje Stadı'nda yapılacak maçı kazanması halinde Bosna Hersek ile puan farkı 1'e inecek ve Türkiye, iddiasını kalan iki maça
taşıyacak...
Grubunda yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi alarak 11 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Türkiye, 15
puanla 2. sırada yer alan Bosna Hersek ile yapacağı maçla, gruptaki durumunu ve Dünya Kupası'na gidip gitmeme iddiasını
belirleyecek...
(A) Milli Futbol Takımı, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. Grup'ta Bosna Hersek ile kader maçına çıkıyor...
İyi akşamlar futbolseverler..

İlgili Haberler

 Bosna Hersek 3 puan almamalı

 Ermenistan ilk kez sevindi: 2-1

 Duran toplar yıktı

 Aziz Yıldırım özel uçakla geldi

 Mevlüt Erdinç ameliyat olacak

 Ümitler dağıldı

 Saygı duruşunun ardından tekbir

 Servet çok top çıkardı

 Terim’e tribün cezası

 Belözoğlu'ndan şehide selam

10 Eylül 2009
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