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Milli tenisçi Marsel İlhan, Wimbledon Tenis Turnuvası ilk tur maçında Brezilyalı Marcos Daniel'i 3-2 
yenerek, 2. tura yükseldi.

WIMBLEDON - Milli tenisçi Marsel İlhan, Wimbledon Tenis Turnuvası ilk tur maçında Brezilyalı 
Marcos Daniel’i 3-2 yenerek, 2. tura yükseldi.  
 
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wimbledon Tenis Kortları’nda ilk sınavına çıkan Marsel İlhan, 
daha önce de yendiği rakibini 3-2 mağlup ederek, tur atlamayı başardı.  
Tek erkeklerde Wimbledon’da ana tabloya kalmayı başaran ilk Türk tenisçi olan Marsel İlhan, 
karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı. "Tie-break"e giden ilk sette 7-6 geriye düşen milli raket, ikinci
seti de 6-4 kaybetti.  
Kortta kendisini desteklemeye gelen Türk taraftarların desteğini arkasına alan Marsel, 3. setten 
itibaren mücadeleye ağırlığını koydu. 48 dakika süren 3. seti 6-2 kazanan Türk raket, 29 dakikada 
süren 4. sette de 6-3 galip gelerek, durumu 2-2’ye getirdi.  
 
Karşılaşma boyunca servis kendisindeyken çok iyi performans sergileyen Marsel, rakibinin 
yorgunluğunu ve demoralize oluşunu iyi değerlendirerek, 24 dakika süren son seti 6-1 kazandı ve 2. 
tura yükselerek bir ilki daha gerçekleştirdi.  
Marsel, 3 saat 8 dakika süren mücadelede, 31 kez "ace" yapmayı başardı, rakibine de 19 kez aynı 
şekilde sayı alma şansı verdi.  
Milli tenisçi, çekişmeli geçen mücadelede 1 kez çift hata yaparken, Brezilyalı raket 2 kez çift hata 
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yaptı. Marsel İlhan ilk servisinin oyuna girme oranında yüzde 81’lik başarı yakaladı, rakibi yüzde 
70’te kaldı.  
 
Marsel İlhan, geçen yıl ABD Açık’ta, bu yıl da Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda 2. turda 
elenmişti. Marsel İlhan, bu yılki Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda (Roland Garros) 3. eleme turunda 
yenilerek, ana tabloya kalma başarısını gösterememişti.  
Bu arada, maç sonrasında tenise olan ilgisiyle bilinen sanatçı Hülya Avşar, milli raketi telefonla 
arayarak başarısından dolayı tebrik etti.  
 
 
-MARSEL’İN RAKİBİ HANESCU OLDU-  
Marsel İlhan, turnuvada, 2. turda 31 numaralı seribaşı Rumen Victor Hanescu ile karşı karşıya 
gelecek.  
Wimbledon’da ilk turda Rus Andrey Kuznetsov’u 6-7, 7-6, 6-3, 1-6 ve 7-5’lik setlerle 3-2 yenen 29 
yaşındaki Hanescu, şu ana kadar bu turnuvada 5 kez mücadele etti ve geçen yıl 3. tura çıktı.  
4 "Grand Slam" turnuvasında 24 kez mücadele eden Rumen raket, en önemli başarısını, 2005 yılında 
Fransa Roland Garros Turnuvası’nda çeyrek finale yükselerek yakaladı.  
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