
   

Futbol 20 Eylül 2012 

A Milli Takımımız, Almanya'ya direnemedi 

2013 Avrupa Şampiyonası Elemesi maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşan A 
Milli Kadın Takımımız sahadan 10-0 yenik ayrıldı. 

Oberhausen kentinde hazırlıklarını tamamlayan ay yıldızlı ekibimiz, Duisburg Schauinsland Arena'da grup lideri güçlü Almanya önünde 
sürpriz puan aradı. Ancak rakip takım karşısında etkili olamadı. Maç ağırlıklı olarak Türkiye yarı sahasında oynanırken, 17. dakikada 
Celia Okoyino da Mbabi'nin attığı erken golden sonra Türk ekibi hareketlense de gücünü sahaya yansıtamadı.  
 
MAÇTAN FOTOĞRAFLAR ĐÇĐN TIKLAYIN 
 
Đkinci gol Almanların gözdesi Anja Mittag'dan 23. dakikada geldi. 34. dakikada kaleci süratle gelen topu auta çeldi. Rakip serbest 
vuruşu değerlendiremeyince hem millilerimiz hem de tribünlerdeki Türk izleyici rahat nefes aldı. Ancak 45. dakikada Laudehr'in penaltı 
vuruşu ilk yarının skordunu belirledi: 3-0.  
  
Đkinci yarıda dağıldık  
  
Đkinci yarıya daha silik başlayan kadın milliler 51, 58, 71, 73, 84 ve 86 ve 90. dakikalarda rakibin gollerine engel olamayınca maçtan 
10-0 gibi son derece kötü bir skorla yenik ayrıldı. 59. dakikada Seval'in kırmızı kart görmesi nedeniyle millilerimiz son yarım saati 10 
kişi oynadı.  
  
Başka bahara kaldı 
  
Grup maçlarında sadece bir puan çıkarabilen ve elenen millilerin bundaki sonraki hedefi bir sonraki Dünya Kupası Elemeleri olacak. 
Almanya ile son 13 yılda üç kez resmi olarak karşılaşan ay yıldızlı ekibimizin galibiyeti hiç olmadı.  
  
Kadınlara kadınlardan destek  
  
Kadın Millileri Almanya karşısında hiç yalnız bırakmayan Türk izleyiciler maç boyunca sürekli tezahürat yaparak destek verdiler. 
Ellerinde Türk bayraklarıyla maç boyunca marşlar söyleyen Türk izleyicisi tribünleri adeta inletti. Genelde gençlerin ilgi gösterdiği maça 
kadın izleyiciler de akın etti. Genç kızlar, 90 dakika boyunca hiç oturmadı.  
  
"GÜCÜMÜZ BU KADARDI" 
 
Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama, 
"Gücümüz bu kadardı" dedi.  
 
Ogün Temizkanoğlu, şöyle konuştu; "Öncelikle Almanya'yı gruptan birinci çıktıkları için tebrik etmek istiyorum. Göreve geldiğimden 
beri grubun sonucunu merak ediyordum. Ama bugünki sonuç bize yakışmadı. Almanya'nın kalitesi ortada, ben takımı motive etmeye 
gayret ettim fakat gücümüz bu kadardı. Bundan sonra daha iyi bir kadro oluşturmak ve iyi neticeler almaya çalışacağız" diye konuştu.  
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