
Inter - Trabzonspor: 0-1

14/09/2011

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 
(B) Grubu'nda Trabzonspor, 
İnter'i deplasmanda 1-0 yendi ve 
tarihinde ilk kez oynadığı grup 
maçında galibiyet elde etti. 
Karşılaşmada kontrollü bir oyun 
ortaya koyarak rakibine gol şansı 
vermeyen bordo-mavililer, sağ bek oyuncusu Celustka ile maçta yakaladığı 
tek ciddi atağını golle sonuçlandırarak rakibini mağlup etmeyi başardı.

TRABZONSPOR'DA ''14 EYLÜL'' TARİFESİ DEĞİŞMEDİ 

UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında İnter'i 1-0 yenerek gruba 
galibiyetle başlangıç yapan Trabzonspor, 28 yıl sonra aynı günde yapılan 
maçta aynı sonucu elde etmiş oldu. 

Tarihinde ikinci kez İtalya'nın İnter takımı ile eşleşen bordo-mavili takım, 
rakibiyle ilk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda 
karşılaşmıştı. 

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 14 Eylül 1983'te yapılan ilk maçta rakibini 
88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran 
bordo-mavililer, 14 Eylül 2011'de bu kez Giuseppe Meazza Stadı'nda Çek 
oyuncusu Celustka'nın 76. dakikada attığı golle aynı sonuca imza attı. 

O dönemde kaleci olarak görev yapan ve cezası nedeniyle bugün yapılan 
maçta karşılaşmayı tribünden izleyen teknik direktör Şenol Güneş, bu kez 
teknik direktör olarak aynı galibiyeti yaşadı. 
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İNTER-TRABZONSPOR MAÇININ HAKMELERİ VE TAKIM 
KADROLARI 

UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda İnter-Trabzonspor maçının 
hakemleri ve takım kadroları şöyle: 

Stat: Giuseppe Meazza 

Hakemler: Stefan Johannesson, Stefan Wittberg, Magnus Sjoblom (İsveç) 

İnter: Julio Cesar, Jonathan, Lucio, Ranocchia, Nagatomo, Obi, Cambiasso, 
Zanetti, Sneijder, Pazzini, Zarate 

Trabzonspor: Tolga, Celustka, Glowacki, Giray, Cech, Colman, Zokora, 
Serkan, Alanzinho, Halil, Henrique 

Sarı Kartlar: Dk. 22 Nagatomo, Dk. 41 Zarate (Inter), Dk. 29 Giray, Dk. 54 
Alanzinho, Dk. 65 Halil, Dk. 66 Cech (Trabzonspor) 

Gol: Dk. 76 Celustka (Trabzonspor) 

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Trabzonspor ile İnter ilk 
yarıyı golsüz beraberlikle kapadı. 

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir grup karşılaşmasına çıkan 
Trabzonspor, ilk yarıda kontrollü bir oyun ortaya koydu. 

Savunma güvenliğini ön planda tutmaya çalışan ve hücumda çoğalamayan 
bordo-mavililer, özellikle ilk 30 dakikalık bölümde rakibine etkili bir 
pozisyon vermedi. 

Bu bölümün ardından ev sahibi İnter, oyunda etkisini artırdı. Rakip takım, 
özellikle Zarate ile gol pozisyonlarına girmesine karşın kaleci Tolga rakibe 
izin vermedi. 

15. dakikada Cambiasso'nun ceza alanına derinlemesine pasında 
savunmanın arkasında hareketlenen Pazzini'den önce kaleci Tolga, öne 
çıkarak topu kontrol etti. 

22. dakikada ceza alanı içinde Obi'nin pasında, yakın mesafedeki Zarate'nin 
yerden vuruşunda, savunmada Giray yatarak topa müdahale edip tehlikeyi 
önledi. 

28. dakikada Cech'in ceza alanı dışından şutunda, top üstten auta gitti. 
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32. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Zarate'nin sağ çaprazdan yerden 
şutunda, kaleci Tolga sol direk dibine gelen topu kornere çelmeyi başardı. 

33. dakikada kullanılan köşe atışında, Giray'ın ters vuruşunda bir anda 
Pazzini yakın mesafede uygun durumda topu önünde buldu. Ancak etkisiz 
bir vuruş yapınca kaleci Tolga topa sahip oldu. 

34. dakikada Obi'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan 
Zarate'nin yerden şutunda, kaleci Tolga yatarak topu müdahale etmeyi 
başardı. 

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 

62. dakikada Alanzinho'nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan 
auta çıktı. 

63. dakikada ceza alanı içinden Zarate'nin yerden vuruşunda, kaleci Tolga, 
üzerine gelen topa sahip olmakta güçlük çekmedi. 

73. dakikada İnter, mutlak bir golü kaçırdı. Bu dakikada Glowacki'nin kafa 
ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Cambiasso, meşin yuvarlağı 
Milito'nun önüne çıkardı. Ancak kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan bu 
futbolcunun şutunda Tolga, kendisine çarparak yavaş bir şekilde filelere 
doğru giden topu yakalayarak rakibine gol izni vermedi. 

75. dakikada Zanetti'nin sağdan ortasında, yakın mesafede uygun 
durumdaki Milito'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gidince İnter mutlak 
bir gol pozisyonunu daha değerlendiremedi. 

76. dakikada Trabzonspor, karşılaşmada ilk tehlikeli atağında golü buldu. 
Bu dakikada ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulan Halil'in 
gelişine vuruşunda top üst direkten döndü. Ceza alanı içinde 
Cambiasso'nun uzaklaştırmak istediği topu sol çapraza doğru çeken 
Celustka, yatarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Julio Cesar'ın 
solundan filelere yolladı: 0-1 

88. dakikada Cambiasso'nun pasında soldan ceza alanına giren 
Nagatomo'nun şutunda kaleci Tolga topu kornere çeldi. 

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. 

İNTER-TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR 
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UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında İtalya'da İnter ile 
karşılaşan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup 
mücadelesine çıktı. 

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica 
takımına 2-0 ve 1-1'lik sonuçla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde 
devam etmek zorunda kalan bordo mavililer, Athletic Bilbao ile 0-0'ın 
rövanşında Türk Telekom Arena Stadı'nda yapacağı maçı beklerken 
Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi grup maçlarına dahil edilmesi 
kararıyla bir ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı. 

Kararın ardından kura çekimi sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi (B) 
Grubu'nda İtalya'nın İnter, Fransa'nın Lille ve Rusya'nın CSKA Moskova 
takımının bulunduğu grupta yer alan bordo mavili takım, 44 yıllık tarihinde 
devler liginde ilk puan mücadelesine çıktı. 

-28 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİLER-

Daha önce UEFA Kupası'nda İtalya'nın İnter takımı ile ilk kez 14 Eylül 
1983'te sahasında karşılaşarak 1-0 galip gelen Trabzonspor, 28 yıl sonra 
yine bir 14 Eylül gününde rakibiyle karşı karşıya geldi. 

Tarihinde ikinci kez İtalya'nın İnter takımı ile eşleşen bordo-mavili takım, 
rakibiyle ilk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda 
karşılaşmıştı. Trabzonspor, 14 Eylül 1983 tarihinde Hüseyin Avni Aker 
Stadı'nda yapılan maçta rakibini 88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 
1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 

İtalya'da 28 Eylül'de yapılan rövanş maçında 47. dakikada Altobelli'nin 
penaltıdan, 87. dakikada da Collovati'nin attığı gollerle sahadan 2-0 yenik 
ayrılan bordo mavili takım kupaya veda etmişti. 

-BURAK, ADRIAN VE VOLKAN ŞEN YOK-

İtalya'ya 20 kişilik futbolcu kadrosuyla gelen bordo-mavili takımda, cezalı 
oyuncular Burak ve Adrian ile sakatlıkları bulunan Onur, Piotr Brozek, 
Barış Özbek, Barış Ataş ve Tayfun Cora ile önceki takımı Bursaspor'da 
Avrupa kupası maçına çıktığı için Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 
oynayamayacak Volkan Şen, takımda yer alamadı. 

Teknik direktör Güneş, 18 kişilik maç kadrosuna ise Milano'ya getirdiği 
oyuncular içerisinden üçüncü kaleci Zeki ile Sezer Badur'u almadı. 
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-SLOVAKLARDAN CECH 11'DE-

Trabzonspor'un transferde kadroya dahil ettiği Slovak oyunculardan sadece 
Marek Cech ilk 11'de sahada yer aldı. 

Ligin ilk haftasındaki Manisaspor maçında 69. dakikada oyuna giren Cech, 
ilk kez yeni takımıyla 11'de sahaya çıktı. 

Bordo mavili takım da Manisaspor maçından 4 farklı oyuncuyla sahaya 
çıktı. Mustafa Yumlu, Adrian, Burak ve Volkan forma giymezken 
Glowacki, Alanzinho, Cech ve Henrique 11'de görev aldı. 

-7 YABANCILI TRABZONSPOR-

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Cech, Glowacki, Henrique, 
Zokora, Colman, Alanzinho, Celustka olmak üzere sahaya 7 yabancı 
oyuncu sürdü. 

Yedeklerde ise Vittek, Sapara ve Pawel Brozek olmak üzere 3 yabancı 
oyuncu yer aldı. 

-GÜNEŞ, KULÜBEDE YER ALAMADI-

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile deplasmanda 
yaptığı maçta kırmızı kart görerek karşılaşmanın hakemi tarafından 
tribünlere gönderilen ve daha sonra 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol 
Güneş, bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamadı. 

Güneş'in karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalması nedeniyle 
takımın başında yardımcı antrenör Ünal Karaman bulundu. 

-ŞENER, BU SEZON İLK KEZ-

Futbolda şike soruşturması kapsamında bir süre önce koyulan yurt dışı çıkış 
yasağı kaldırılan kulüp başkanı Sadri Şener de maçı izleyenler arasında yer 
aldı. 

Bu sezon Avrupa kupalarında Benfica maçı için Portekiz'e, Ahtletic Bilbao 
maçında da İspanya'ya gidemeyen Şener, bu defa takımını İtalya'da izleme 
fırsatını yakaladı. 

-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ-

Karşılaşmada 150 polis, 650 özel güvenlik, 200 de yer gösterici personel 
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görev yaptı. Maçı izlemek için araçlarla stadyuma gelen misafir takım 
taraftarları otobüslerden indirildikten sonra bilet ve gerek görülürse 
pasaport kontrolünden geçirilerek üst aramasına tabi tutuldu. 

Ayrıca, stadyumda her iki dilde de uyarıcı anonslar yapılarak taraftarların 
yanıcı maddeler kullanmamaları, sahaya yabancı maddeler atmamaları ve 
ırkçılık içeren tezahüratlardan uzak durmaları istendi. 

-3 BİN TRABZONSPORLU TARAFTAR-

Trabzonspor'un İnter ile yaptığı karşılaşmayı yaklaşık 3 bin bordo-mavili 
taraftar izledi. 

Trabzonspor kafilesi ile gelen taraftarların yanı sıra Almanya, Belçika, 
Fransa gibi çevre ülkelerden Milona'ya gelen gurbetçiler, bordo-mavili 
takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı. 

Maçın oynandığı 79 bin kişilik Giuseppe Meazza stadında büyük boşluklar 
olduğu gözlendi. Yaklaşık 20 bin dolayında İnter taraftarı takımlarını 
destekledi 

-İNTER'DEN YÖNETİM KURULUNA YEMEK-

İnter Kulübü'nün, Trabzonspor yönetim kurulu ve UEFA temsilcisine 
bugün yemek verdiği bildirildi. 

Yemeğe kulüp başkanı Sadri Şener, asbaşkan Nevzat Şakar, başkan 
yardımcısı Necmettin Aytekin, genel sekreter Hasan Yener, genel sayman 
Temel Kazancıoğlu, yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın, İnter Kulübü'nü 
temsilen Moratti ailesi adına Bedy Moratti, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu 
Luis Figo, Milano Başkonsolusu Nihal Çevik ve UEFA Temsilcisi Balazs 
Makray'ın katıldığı belirtildi. 
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