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ŞİMDİ SIRA FİNALLERE GELDİ

Kupayı Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı’dan alan turnuva şampiyonu
Dockseven Esslingen takımının oyuncuları, büyük bir sevinç yaşadı.

Salon Futbolu Turnuvası’nda rakiplerini tek tek deviren Dergahspor futbolcuları, finalin ardından aldıkları anlamlı kupayla büyük sevinç yaşadı.

Nürnberg
şampiyonu
Dergah
Federasyonun düzenlediği Bavyera Salon Futbolu Turnuvası’nın
Nürnberg ayağında bu
yıl da Dergahspor rüzgarı esti. Rakiplerine salonu dar eden temsilcimiz,
finalde FC Stein’ı 3-0’la
devirerek, Burgpokal adlı
kupanın sahibi oldu

‘Tarka’ kupası
Dockseven
Esslingen’in
SPORSEVERLERİN İLGİSİ BÜYÜK OLDU
Tarka Cup 2012 Futbol Turnuvası, Mercedes-Benz-Arena’nın
yanındaki Scharrena’da eğlenceli ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Turnuvanın iki gününde ilgi çok yüksekti ve maçlar
büyük bir zevkle izlendi. 2 bin kişilik kapalı spor salonu tıklım
tıklım doldu. Final günü seyirciler arasından ünlüler de yerlerini
aldılar. Dünya Boks Şampiyonu Fırat Arslan ve manken Şebnem
Schaeer başta olmak üzere Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı
ve Türk sivil toplum kuruluşları Tarka Cup’da organizatör Sami
Tombul’u yalnız bırakmadılar. Birçok şirket de salon girişinde
stant açarak, kendisini tanıtma fırsatı buldu.
FİNALİ PENALTILAR BELİRLEDİ

TEMSİLCİMİZE RAKİP DAYANMADI

ÜÇÜNCÜLÜK DE TÜRKLERİN OLDU

Almanya’nın Nürnberg bölgesinin en
başarılı Türk futbol takımlarından Dergahspor, önemli bir başarıya daha imza
attı. Bavyera Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Salon Futbolu Turnuvası’nda
Nürnberg finallerine kalan temsilcimiz,
geçen yılki başarısını tekrarlayarak, bir
kez daha Nürnberg şampiyonu oldu ve
Burgpokal isimli kupanın sahibi oldu. Grup
maçlarında zorlanmadan rakiplerini tek
tek mağlup eden Landesliga temsilcimiz
Dergahspor; FC Stein’ı 3-2 ve SpVgg Nürnberg’i ise 2-0’lık skorlarla geçti. Grubun
son maçında sahaya çıkmayan ASV Vach
karşısında hükmen galip gelen Dergahspor,
böylelikle grubunu lider tamamladı.

Yarıfinal müsabakasında bir başka Türk
ekibi Türk SV Gostenhof ile eşleşen Dergahspor, Türk derbisini 4-0 gibi farklı bir
skorla kazanarak adını finale yazdırdı. Final
müsabakasında FC Stein ile tekrar karşılaşan
temsilcimiz, Aydın’ın ve Bilici’nin (2) golleriyle
rakibini 3- 0 yenmeyi başardı ve kupayı
müzesine götürdü. Üçüncülük müsabakasına
çıkan Türk SV Gostenhof ise SV 73 Süd’ü
penaltılarla 9-8 yenerek Dergahpor ve FC
Stein ile birlikte Nürnberg/Frakenhöhe finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.
A grubunda mücadele eden üçüncü Türk
takımı olan Bezirkliga temsilcisi Çağrıspor
ise, gruptan çıkamayarak turnuvaya veda
etti.
Serdar Türen - NÜRNBERG

12. Tarka Cup’Un finalinde Yazgülü Stuttgart ve Dockseven
Esslingen karşı karşıya geldi. 10 dakikalık normal sürede skor 1
- 1’i gösteriyordu. Ardından oynanan 3 dakikalık uzatmada ise
beraberlik bozulmadı ve 1 - 1’lik skorlarLA penaltılara geçildi.
Atılan ve kaçırılan penaltılar sonrasında gülen taraf, 3 - 4’lük
bir skorla Dockseven Esslingen oldu. Sevinçten kendilerinden
geçen futbolcular, bir süre tezahürat yaptıktan sonra kupalarını
aldılar. Bu sene de şampiyonluk kupasını Stuttgart Başkonsolosu
Türker Arı verdi. Turnuvaya katılan takımlara ana sponsor olan
Gazi’nin tişört ve formaları verildi. Alper Altın - STUTTGART

Hayır için oynadılar
CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ VERİLDİ
Kreisliga A temsilcimiz 1. FC Turanspor Mannheim
tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Esnaflar Salon
Futbol Turnuvası’nda Haarstudio Eker şampiyon
oldu. Friedrichsfeld Lilli-Graeber-Halle’de organize
edilen turnuvaya 20 takım katıldı. Centilmenlik örneğinin sergilendiği karşılaşmalarda ekipler, gruplarında ilk iki sırayı almak ve çeyrek finale çıkmak
için kıyasıya mücadele verdiler. Gezer GmbH, Haarstudio Eker, AS Logistik ve Hoons Restoran, kozlarını yarıfinalde paylaştılar. Gezer ile Hoons Restoran
arasındaki mücadele 1-1 sona ererken karşılaşmayı
penaltılarla 5-3 kazanan Gezer GmbH adını finale
yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise Haarstudio
Eker, AS Logistik’i 1-0 yenmeyi başardı.

11. Esnaflar Salon Futbol Turnuvası’nda finale kalan Haarstudio
Eker, Gezer GmbH’yı mağlup ederek, kupaya uzanan ekip oldu. Turnuvanın geliri, eğitime aktarılacak

FİNALDE KIYASIYA MÜCALEDE
Hoons Restoran’ı 2-1 ile deviren AS Logistik, turnuvayı 3. tamamladı. Final maçında ise Gezer GmbH
ile Haarstudio Eker görkemli bir müadele imza attı.
Tüm hünerlerini sergileyen genç futbolculardan
oluşan ekipler, kalecileri aşmakta bir hayli zorlandılar.
Normal süre 1-1 sona ererken, uzatma dakikalarında
turnuvanın en güzel gollerinden birisine imza atan
Haarstudio Eker’li Ali Demir, takımını şampiyonluğa
ulaştıran futbolcu oldu. 1. FC Turanspor Başkanı
Gürsel Aktaş, turnuvalarının her geçen yıl büyük
ilgiye mazhar olduğunu belirterek, centilmence mücadele eden tüm ekiplere teşekkür etti. Aktaş, turnuvadan elde edilen gelirin bir bölümünün Şanlıurfa’nın
Harran ilçesindeki bir ilkokulun ihtiyaçları için kulTurnuvada şampiyon olan Haarstudio Eker, şampiyonluk kupasını 1.FC Turanspor
lanılacağı açıkladı.
Kâmil Yılmaz - MANNHEİM Mannheim Başkanı Gürsel Aktaş’ın elinden aldı.

