
Одбојкашице Србије победиле репрензетацију Турске у финалу Европског првенства резултатом 3:2
недеља, 08 септембар 2019 23:18

Нови изванредан успех српске одбојке, изабранице Зорана Терзића су покориле Европу!
Србија је у Анкари савладала Турску резултатом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13).

  

  

 "Грације" су веома добро отвориле меч и у раној фази успеле да одмакну Туркињама.
Веома брзо су имале и три поена предности, али је затим домаћа селекција серијом
поена надокнадила заостатак. Србија је поново повела и имала 13:11, али је Турска
"убацила" у брзину. Направила је серију од четири поена и побегла на 18:14. Од тог
момента готово да није било шансе за наше одбојкашице да извуку први сет.
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  Покушавале су изабранице Зорана Терзића да надокнаде минус, али сурепрезентативке Турске успешно браниле предност коју су направиле средином сета.Турска ношена Ајдемир Наз имала нови одличан налет којим је направила преокрета.Везали су четири поена, повели са 18:14 и имали изванредну ситуацију да освајањемпрвог сета, коју су искористиле.  И поред изгубљеног првог, Србија је изванредно отворила други сет. Бјанка Буша серазиграла у тим моментима, а затим је и Тијана Бошковић ас ударцем донела предностод 5:1. Убрзо је Србија имала и плус пет, предност коју је чувала током већег дела сета.Изванредна игра Тијане Бошковић и нови ас који је направила донео је Србији предностод чак седам поена.   Тада је било јасно да ће наше одбојкашице изједначити, а дворана у Анкари је билаутишана.    И то раде јако, јако добро  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 8, 2019     И на старту трећег дела меча успела је Србија да се одлепи. Утисак је да је то био инајбитнији сегмент игре Терзићевог тима, рана предност и чување вођства. Овог пута суТуркиње изједначиле на 15:15, али нису успеле да преокретну. Бранкица Михајловић јебриљирала и у финишу тог сета запечатила судбину Туркиња.  Одбојкашице Србије велику шансу нису искористиле у четвртом сету, када су могле дотријумфа. Повеле су поново на старту сета и одржавале вођство, а затим је уследилавелика драма. Средином овог дела меча су се Туркиње вратиле у игру, уследио јевелики притисак са клупе домаће репрезентације на судије, а придружиле су им се ихиљаде људи са трибина.  

  Неочекивано је млада Бојана Миленковић заблистала када је најпре сјајно смечовала, азатим и блоком 22-годишњакиња донела нови поен Србију. У финишу сета је Турскапреокренула, а затим је изванредну минијатуру имала Бјанка Буша. Са два ас сервисавратила је вођство Србији која није искористила предност од 21:19. Туркиње су уфинишу четвртог сета биле знатно бољи ривал, и освојиле га.  Осокољене подршком са трибина и око 14.000 душа колико је гледало у Анкари овуутакмицу, одбојкашице Турске су силовито заиграле и имале главну реч на отварањузавршног сета. У два наврата је Турска имала по три поена предности, при резултату 5:2и 7:4, али је Србија успевала да се врати.  Џокери са клупе правили су разлику у финишу меча, а добре серве гурале су Туркиње катријумфу. Међутим, Србија се поново вратила. И то захваљујући Бјанки Буши.Невероватне серве донеле су предност "грацијама" од 11:9. Буша затим погађа мрежу,за 11:11.  На крају, кроз велику драму Србија долази до чудесне победе у гротлу Анкара хале.  Уочи финалне борбе, Италијанке су поправиле утисак након пораза у полуфиналу одСрбије и освојиле бронзану медаљу.  КРАЈ, Србија - Турска 3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13)  15:13 - Све је готово, СРБИЈА ЈЕ ШАМПИОН ЕВРОПЕ!  14:12 - Две меч лопте за Србију!  

  13:12 - Преокрет!!!  11:12 - Драма на врхунцу, дословце. Сада Туркиње везују три поена.  11:11 - Буша из сервиса погађа мрежу, Боз је потом сервирала ас за изједначење.  10:9 - Преокрет! Буша сервира сјајно, а Баладин је изблокирана. Први блок СтефанеВељковић у овом сету.  9:9 - Враћа се Србија! Феноменално игра Бјанка Буша, најпре је изванредном сервомдонела поен Србији, а затим одбојкашице Србије на мрежи долазе до новог!  7:9 - Фантастичним сервама репрезентативке Турске долази до велике предности за овуфазу утакмице. Уз доста среће затим и Србија долази до поена, из одбране.  
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  6:7 - Није готово! Пролази напад Србије!  4:7 - У проблему су наше репрезентативке, док Туркињама у овом моменту све иде одруке.  3:5 - Наизад, греше и Туркиње. Аут је! Потом и Гунеш смечује у аут, Србија је на поензаостатка.  2:5 - Једва се Србија одбранила од серве, али није могла и од смеча који је уследио.  2:4 - Не успева Мина Поповић, блокирана је. Грешка у нападу затим "грација" пошто јеБуша дотакла мрежу, домаћи састав има два поена предности.  У овом моменту Србија има 18 сервис грешака, а Туркиње 12.  2:2 - Два поена Тијане Бошковић на отварању последњег сета, не посустају ни Туркиње.  Крај четвртог сета, Србија - Турска 2:1 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25)  22:25 - Турска је дошла до две сет лопте, и искористила прву.  

  22:23 - Баладик... Нови блок и Туркиње имају два поена предности. Србија експресносмањује блоком Маје Огњеновић.  21:22 - Преокрет Турске. Невероватна утакмица... Успеле су да зауставе нашеодбојкашице, а Зоран Терзић је био принуђен да затражи тајм-аут.  21:19 - ИЗВАНРЕДНО! Бјанка Буша са два аса доноси круцијално вођство!  19:19 - Сервис грешка Турске, нерешено је!  18:19 - Не предају се Туркиње, освојиле су чак четири везана поена.  17:14 - Врло незгодан тактички сервис послала је Поповић, а затим Бојана Миленковићблокира Каракут.  16:14 - Браво! Тијана Бошковић одводи Србију на два поена разлике.  15:13 - Још један добар сервис Бранкице Михајловић и затим грешка Каркут.  14:13 - Води Србија! Бојана Миленковић се изборила за поен након веома тешкеситуације у којој је била наша репрезентација.  13:13 - Не да се ни Србија, коначно добар пријем а одма и затим поен Мине Поповић.  12:13 - Невероватан преокрет Турске. Сјајан период игре домаћег састава. ТијанаБошковић је послала лопту у аут што је установљено и после видео провере.  12:11 - Велика драма у Анкари! Добри сервиси врађају Туркиње у живот, имала је Србијатри поена предности.  9:8 - Србија се одлепила на два поена, али је Турска успела да стигне. Велики притисакна арбитре врше из стручног штаба Турске. Тијана Бошковић нашој селекцији доносипоен за ново вођство.  6:4 - Греше домаће одбојкашице у сервису, а затим Тијана Бошковић сјајно сервира идоноси вођство Србији од два поена.  4:4 - Враћају се Туркиње, Гунеш поново пролази у нападу и поентира.  2:0 - Одлично српска репрезентација отвара сет, два везана поена за предност настарту.  Крај трећег сета, Србија - Турска 2:1 (21:25, 25:21, 25:21)  25:21 - Лакше се дише! Србија води са 2:1 у сетовима и на корак је од одбране европскогтрона.  

  24:20 - Сет лопта за Србију! Функционише и блок, нови поен за Мину Поповић.  23:20 - Храбар потез Бранкице Михајловић, ишла је силовито у постављен блок ипоентирала.  22:18 - Дуго је трајала пауза, пошто су са клупе Турске најпре тражили ћеленџ, а затимсе и бунили те је судија морао да реагује. Нервоза селектора домаћег састава распалилаје трибине, али и мотивисала Стефану Вељковић за ас сервис.  21:18 - Други поен у низу Србије, пипале су мрежу домаће одбојкашице.  20:18 - Укротиле су Туркиње коначно Бранкицу Михајловић, али не и Тијану Бошковићкоја поентира из следећег напада.  18:16 - Када се ломи, "грације" су сјајне! Маја Огњеновић најпре реагује феноменално, азатим и Бранкица Михајловић.  15:15 - Поново су "грације" биле без напада, Фатма Јилдрим користи добру акцију ипоентира. Турска затим долази и до изједначења.  15:13 - Држи прикључак селекција Турске, сада са три везана поена.  14:9 - Силовита серва Бранкице Михајловић, па спреман блок наших одбојкашица и петипоен Мине Поповић, трећи блок.  13:9 - Немају решење за Тијану Бошковић у овим моментима Туркиње. Затим пролази иБјанка Буша.  11:8 - Израдила је Маја Огњеновић готово цео тим Турске, направила варку и иза леђадигла лопту Тијани Бошковић која је лако решила ситуацију без блока.  10:8 - Имала је Србија предност од пет поена, али је тренутно само два.  10:6 - Гунеш на кратко прекида првим поеном, из блока над Бранкицом Михајловић,налет Српкиња. Али потом није било одбране, погодила је управо Бранкица.  8:4 - Имају "грације" проблем са сервисом, 12. сервис грешка за четврти поен Турске утрећем сету. У наредном поену после пријема Србија није имала напад, али јеОгњеновић зауставила Баладин на мрежи блоком.  6:3 - Какве одбране на обе стране, али Мерјем Боз поново греши, други пут у краткомразмаку. Затим и кроз руке тројног блока лопта одлази аут, није дотакла МајуОгњеновић те је поен за Србију.  4:2 - Нови поен наших репрезентативки!  3:2 - Чувају "грације" предност, Бранкица је сада пласирала из серве, имала је Србијаконтру после које је Тијана Бошковић искористила дизање иза главе.  2:1 - Прво вођство у овом делу утакмице, Баладин шаље лопту у аут после добре сервеБранкице Михајловић.  1:1 - Мерјем Боз осваја први поен у трећем сету, а убрзо је уследио одговарајућиодговор. И то Тијане Бошковић.  Крај трећег сета, Србија - Турска 1:1 (21:25, 25:21)  25:21 - Три сет лопте за Србију! Изабранице Зорана Терзића користе прву!  23:21 - Опет два поена у низу за српкиње. Било је и шест разлике, али су успеле даистопе заостатак домаће одбојкашице.  23:19 - Прете Туркиње, али се наше одбојкашице одупиру. Није смела Бјанка Буша даризикује и примила је лопту која је очито ишла у аут, али је срећом Стефана Вељковићпотом поентирала.  22:18 - Два везана поена Турске, али је прекинута серија. Потом је Сема Ерџанзауставила Бранкицу Михајловић за нови поен турске селекције.  21:14 - Седам поена предности за Србију! Ас сервис Тијане Бошковић!  20:14 - Пецање! Србија осваја поен, а затим и још један. Веома битни моменти, одлично јепоново Бранкица Михајловић прошла поред тројног блока, њен седми поен.  18:13 - Уследила је и грешка Бранкице Михајловић из серве, али је Мина Поповић послебрзе акције прикуцала лопту у поље ривала.  17:12 - Сервирала је Наз, али техничка серва отишла је право у аут.  15:11 - Није успела Бранкица да у другом везаном нападу поентира, али није успела дапогоди у покушају да избегне блок. Затим нови промашај наших девојака, сада је "само"четири разлике.  15:9 - Бранкица Михајловић је утрчала из другог плана и смечовала. Публика у Анкари јеутишана.  14:8 - Игра каква Србији паше у овим моментима, наизменично освајање поена. Нови су"грације" добиле после грешке из сервиса ривалки.  13:7 - Велика борба у финалу! Стефана Вељковић силовито закуцава.  12:6 - Чувају Српкиње предност од шест поена, Тијана Бошковић је поентирала. Моглисмо да поведемо и са седам поена разлике, али је после ударца Бранкице Михајловићлопта отишла у аут.  11:5 - Пролази Бранкица! Сјајан потез српске одбојкашице, "грације" имају највећупредност на досадашњем делу меча, од шест поена.  10:5 - Коректорка Турске Боз остављена је без блока, за њених пет поена на мечу. АлиБранкица Михајловић пробија тројни блок!  8:3 - Домаћа селекција осваја поен после грешке Стефане Вељковић, али је из брзеакције преко Мине Поповић наш поново стигао до плус четири.  7:3 - После несигурног пријема Силвије Поповић наше девојке нису успеле да доброорганизују напад, али је Бранкица Михајловић "минијатуром" донела поен Србији.  5:1 - Ас! Тијана Бошковић сјајно гађа, ниједна Туркиња није дирала лопту која је пала упоље.  4:1 - После 1:1 колико је било на отварању другог сета, српска репрезентација веже трипоена. Разиграл се Бјанка Буша.  Крај првог сета, Србија - Турска 0:1 (21:25)  21:25 - Нису искористиле домаће одбојкашице прву, али јесу другу сет прилику.  
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  20:23 - Штета, имала је Србија пар прилика у наредном нападу да смањи на минус један,али су после дугог поена Туркиње имале више разлога за срећу.  20:22 - У налету су сада Српкиње које су смањиле на заостатак од два поена, послеблока Тијане Бошковић.  19:22 - Грешка турске селекције из сервиса, а потом снажан смеч Ханде Баладин. Каоодговор на то, одличан потез Бранкице Михајловић која је надиграла ривалке.  16:21 - Тијана Бошковић је на кратко прекинула налет домаћих одбојкашица, али суТуркиње наставиле да контролишу резултат у овој фази меча.  14:18 - Турска је у великом налету, од чак четири везана поена.  14:16 - Сјајним сервама Туркиње долазе до предности од два поена. Ајдемир Назтренутно прави највеће проблеме изабраницама Зорана Терзића.  14:14 - Добра процена Силвије Поповић која је пустила да лопта оде у аут након сервеТуркиња. Затим је прошло кување Ајдемир Наз.  13:11 - Још један блок Србије! Овог пута су Мина Поповић и Тијана Бошковић билеодлично позициониране.  12:11 - Еда Ердем опет блокира српске одбојкашице за њен трећи поен. Међутимфункционише и наш двојни блок, Мина Поповић и Бранкица Михајловић су урадиле сјајанпосао.  9:9 - Стефана Вељковић је заустављена блоком, Туркиње су пришле на само један поензаостатка. Потом су се на једвите јаде одбраниле и освојиле нов поен за изједначење.  7:4 - Фантастичан сервис Бранкице Михајловић за 6:3! Потом напада и Бјанка Буша занове поене Србије.  4:2 - Мучила је кувањима Маја Огњеновић Италијанке, а сада и Туркиње.  3:1 - Поново Тијана Бошковић, сјајан потез за предност од два поена!  2:1 - Одличан почетак. Након серве Србије упасивљен је напад Туркиња, да би из контрепоентирала Тијана Бошковић. Балдин је затим поентирала, али је уследила прва грешкаселекције Турске за нову предност.  Стартна постава Србије: Бјанка Буша примач, Мина Поповић средњи блокер, БранкицаМихајловића која ће примати сервис, Маја Огњеновић техничар, и Тијана Бошковић каокоректор уз Стефану Вељковић.  Интониране су химне у Анкари, громогласан аплауз домаће публике уследио је наконсрпске, "Боже правде".  Капацитет Анкара дворане је 12.000 седећих места, исто толико навијача гледало једруги полуфинални дуел између Турске и Пољске. Махом су навијали за домаћурепрезентацију која је победила резултатом 3:1. Нешто слично може се очекивати и зафинални дуел када је ситуација на трибинама у питању.  Селектор одбојкашица Зоран Терзић очекивао је Пољакиње у финалу, али ће ипакморати да на терен изведе своје изабранице против домаће селекције.  - Барем да се игра на неком другом месту, атмосфера је овде нетипична, свашта седешава на терену и са суђењем. Мада уколико будемо играли нашу најбољу игру, мићемо победити Турску. А ако не буде тако, домаћа репрезентација ће имати прилику данас порази.  Једна од најбољих у победи над Италијанкама у полуфиналу била је БранкицаМихајловић са 13 поена.  - Неће бити лако против Турске на њиховом терену и пуним трибинама навијача који ћенавијати за њих. Међутим, свакако ће бољи тим однети победу и злато, свима желимсрећу, поручила је Бранкица.  Финале Европског првенства између Србије и Турске игра се у недељу од 18.30 сати.  (Блиц)  
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