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Spor / 18/09/2009

Son gülen Yunanistan oldu

Polonya'da devam eden 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Milli Takım
Yunanistan'la nefes kesen bir karşılaşma gerçekleştirdi. Normal süresi Ender Aslan'ın son anda attığı sayıyla 65-
65 biten ve uzatmaya giden maçta son gülen taraf Yunanistan oldu: 76-74

KATOWICE - 12 Dev Adam Polonya'da düzenlenen 63. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'ı uzatmaya
giden karşılaşmada 74-76 mağlup oldu ve madalya şansını kaybetti. Son iki hücumu kötü kullanan Milliler, sıralama maçı için
bugün saat 13.00'da Fransa'yla karşılaşacak. Karşılaşma her iki takım da skor bulma çabasıyla telaşlı başladı. Yunanistan
üçlüklerle skor üretmeye çalışırken, 12 Dev Adam, Ömer Onan ve Ömer Aşık ikilisiyle oyuna ağırlık koydu. Karşılıklı basketlerle
geçen ilk çeyrekte son saniyede Hidayet'in zor pozisyonda kullandığı üçlük sayı olmayınca periyot 14-17 Yunanistan üstünlüğüyle
kapandı.

 

Ribaunt büyük sorun oldu

İkinci çeyreğe Schortsanitis'in pota altındaki etkinliği ve ribauntlarda bulduğu istikrarla giren Yunanistan, yarının tamamlanmasına
beş dakika kala farkı sekize çıkarmayı başardı: 18-26. Özellikle bu çeyrekte 'Komşu' ribauntlarda Millilere karşı büyük bir üstünlük
sağladı.: 4-22. Buna karşın skorda en fazla sekiz sayı geriye düşen '12 Dev Adam', soyunma odasına da yalnızca üç sayılık
dezavantajla gitti:  26-29.

İkinci yarıya daha iyi savunmayla başlayan Milliler, uzun bir aradan sonra ilk defa üçüncü periyotun ilk dakikası sonrasında
beraberliği yakaladı: 29-29. Bu bölümde Spanoulis'in sayılarına boyalı alanı kullanarak cevap veren Milli Takım, farkı uzun süre
tek sayıda tutmayı başardı. Ömer Onan'ın hem içerden hem de dışardan bulduğu basketlerle farkı sabitleyen Türkiye, Kerem'in son
saniye basketiyle son çeyreğe 46-47 Yunanistan üstünlüğüyle girildi.

 

Hido son çeyrekte devreye girdi ve...

Son periyot Yunanistan'ın istediği ritimde açıldı. Maçın genelinde olduğu gibi bu çeyrekte de ribauntlarda üstünlük kuran
Yunanlılar, cevap Kerem'den geldi. Tecrübeli oyuncunun etkili  oyunuyla bitime altı dakika kala Türkiye, bir sayı öne geçti: 53-52.
Bu dakikadan sonra savunma direncini arttıran 12 Dev Adam, Hidayet'in devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Bitime
36 saniye kalana dek skor avantajını elinde tutan Milliler, Ömer'in boş üçlüğünde sayı bulamamasına Printezis'le karşılık verince
Yunanistan 63-64 öne geçti. Son 18 saniyede hücum şansını Ender'le kullanan Milliler maçı uzatmaya götürmeyi başardı: 65-65.

Uzatma periyotuna basketle başlayan 12 Dev Adam, savunmada istediğini yapamayınca bir buçuk dakikada farkın beş sayıya
çıkmasına engel olamadı: 67-72. Yine de mücadeleyi bırakmayan Türkiye, son 10 saniyeye iki sayı önde giren Yunanistan'a
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hediyeyi son hücumu üçlük tercihiyle kullanan Ender verince 'komşu' maçı iki sayıyla kazandı.
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