
Filenin sultanları tarih yazdı!
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Voleybol Dünya Grand Prix'sinde Filenin Sultanları, Japonya'yı 23-25, 25-14, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 

mağlup ederek finallere katılmayı garantiledi. Dünya Grand Prix'i finalleri 27 Haziran - 1Temmuz arası Çin'in 

Ningbo şehrinde oynanacak

Voleybol Dünya Grand Prix’sinde Filenin Sultanları, 7 maçta 6 galibiyet aldıktan sonra Japonya karşısına 

finalleri garantilemek hedefiyle çıktı. Japonya karşısında ilk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 

25-14, üçüncü seti 25-21, dördüncü seti de 25-17 ile aldı ve maçı da 3-1 kazanarak finallere kalmayı 

garantiledi. Đkinci kez Dünya Grand Prix'sinde mücadele eden milliler, tarihinde ilk kez adını finallere yazdırdı. 

Japonya'nın ise finallere gitme şansı kalmadı.  

 

Japonya’yı yenmesi durumunda final grubunu garantileyecek olan miller, ilk setin ilk teknik molasını 8-7 önde 

kapattı. Ancak teknik moladan çok iyi savunma yaparak dönen Japonya, yakaladığı seriyle ikinci teknik molaya 

16-15 üstün girdi. Bloklardaki üstün oyununu sürdüren Japonya, ilk seti de 25-23 kazandı.  

 

Đkinci sete Filenin Sultanları çok hızlı başladı. 4-0’lık bir seri yakalayan ay yıldızlılar, ilk teknik molaya 8-2 

önde girdi. Japonya’nın savunmasını aşmakta zorlanmayan milliler, ikinci teknik molayı da 16-9 üstün geçti ve 

seti de 25-14 kazandı.  

 

Karşılaşmanın üçüncü seti büyük bir çekişme içinde başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Filenin 

Sultanları, ilk teknik molaya 8-6 önde geçti. Orta oyuncuların hücumda devreye girmesiyle Japonya karşısında 

üstünlüğünü koruyan ay ayıldızlılar, ikinci teknik molaya da 16-13 üstün girdi ve seti de 25-21 ile aldı.  

 

Dördüncü sete de hızlı giren ay yıldızlılar, ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında 

rahat bir oyun sergileyen milliler, ikinci teknik molayı da 16-10 üstün geçti. Japonya’nın farkı kapatmasına izin 

vermeyen Filenin Sultanları, seti 25-17 maçı da 3-1 kazandı.  
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