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Fenerbahçe Universal, Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi "Dörtlü Final" organizasyonunun final maçında 

Fransa'nın RC Cannes takımını 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

BAKÜ - Yarı finalde dün güçlü rakibi Rusya'nın Dinamo Kazan takımını 3-1 yenerek finale adını yazdıran “Sarı 

Melekler”, final maçında Fransa temsilcisini set vermeden geçerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etti.  

 

Maça iyi başlayan, 1. teknik molayı 7-8 geride geçen Fenerbahçe Universal oyunda üstünlüğü ele geçirerek, 2. 

teknik molaya 16-12 önde girdi. Bu moladan sonra mücadelesini daha da artıran sarı-lacivertliler önde 

götürdüğü mücadelenin ilk setini 25-14 kazanmasını bildi.  

 

Maçın ikinci setine de iyi giren sarı-lacivertliler aynı temposunu sürdürürken, dengede giden oyunda 1. teknik 

molayı 8-7 önde geçti. 2. teknik molayı da 16-13 önde geçen “Sarı Melekler”, savunmada dikkatli oynayıp, 

etkili smaçlarıyla üstünlüğünü koruyarak 2. seti de 25-22 kazanıp maçta 2-0 üstünlük yakaladı.  

 

Çekişmeli geçen mücadelede 3. sette Fenerbahçe Universal karşısında bu bölümde daha dirençli görünen 

Fransa temsilcisi 1. teknik molayı 8-6 önde geçtiyse de rakibinin oyununa etkili servisler ve smaçlarla karşılık 

veren sarı-lacivertliler 2. teknik molada 16-14 üstünlük yakaladı. Maçın diğer bölümünde de üstün oyununu 

devam ettiren sarı-lacivertliler, bu seti de 25-20 kazanıp maçtan 3-0 galip ayrılarak, şampiyonluğa ulaştı.

Kupa törenine üzerinde “Armanın gururu şampiyon sarı melekler” yazılı tişörtler ve şapkalarla katılan 

Fenerbahçe Universal'e madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık takarken, 

Meyer de kaptan Seda Tokatlıoğlu'na şampiyonluk kupasını verdi.  

 

Takım kaptanı Seda'nın şampiyonluk kupasını almasının ardından hazırlanan platformun arkasında ışık şelalesi 

oluşturuldu, havaya renkli konfetiler uçuruldu.  

 

Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet kupayla ilk coşkuyu yaşadıktan sonra yönetim kurulu üyelerinin de 
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yanlarına gelmesiyle sevinçlerini sürdürdüler.  

 

Kupa töreni öncesi tribünlere gelen taraftarlarla tezahüratlar yapan sarı-lacivertli oyuncular, kulüp başkanı 

Aziz Yıldırım için de tempo tuttu.  

 

Fenerbahçeli voleybolcuların ellerinde kupa töreni için platforma geldiklerinde Türk bayrağının yanı sıra 

Azerbaycan bayrağı da yer aldı.  

 

Bu arada, madalya ve kupa törenleri öncesinde “Dörtlü Final”in en iyi oyuncularına da ödülleri verildi.  

 

KĐM, EN DEĞERLĐ OYUNCU, NAZ, EN ĐYĐ PASÖR  

Fenerbahçe'nin başarılı sporcularından Kim, “Dörtlü Final” organizasyonunun en skorer ve en değerli oyuncusu 

seçilirken, Naz Aydemir en iyi pasör oldu.  

 

Kupa ve madalya törenleri öncesi düzenlenen törende Kim ve Naz'ın yanı sıra, Đtalyan ekip Villa Cortese'den 

Pavan en iyi smaçör, Rus ekip Dinamo Kazan'dan Borisenko en iyi blokör, Villa Cortese'den Wilson en iyi servis 

atan, Fransa temsilcisi RC Cannes'ten Cardullo en iyi libero ödülünü aldı.  
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