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Avrupa fatihi bu yıl da çok iddialı
Yurtdışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve 24 yıldır aynı ekiple mücadele
eden Provezza, Deniz Kuvvetleri Kupası 2005 Sabah Açıkdeniz Yat
Yarışları'nın en iddialı teknelerinden.
Deniz Kuvvetleri Kupası 2005 Sabah Açıkdeniz Yat Yarışları'na katılacak
Provezza, her yıl olduğu gibi büyük kupanın sahibi olmak için mücadele
verecek. Provezza ekibi, yurt dışına açılmış ender Türk teknelerinden biri
olmakla övünüyor. Haksız sayılmazlar; İspanya Kral Kupası, Sardunya Kupası,
İtalya Punta Ala Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ekip, bu
yarışlardan başarılı sonuçlarla döndü. Provezza, 1991-92 Yunanistan Porta
Carras yarışında genel birincilik, 1993 İngiltere Dünya Şampiyonasında sekizincilik, 1993'te Amiraller Kupası'nda
beşincilik, 1995'te Almanya Filensburg Kupası'nda 224 tekne arasında sınıf ikinciliği ve genel dördüncülük kazandı.
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14.6 metre boyunda bir yarış sınıfı teknesi olan Provezza, "X Yat" isimli Danimarkalı bir tekne
firması tarafından 2002 yılında yapıldı veilk olarak İspanya Kral Kupası'nda yarıştı. Teknenin
kaptanı ve dümencisi Orhan Tüker, 1975'ten beri yat yarışçılığı yapıyor. Deniz Kuvvetleri Kupası
yarışına ise kırk senedir giriyor. 16 İstanbul, 17 Türkiye şampiyonluğu var ve 307 kez milli formayı
giymiş. Tüker, ilk yarışına beş yaşında girdiğini ve tekne sahibinin kazandığı her yarıştan sonra
ona gofret armağan ettiğini anlatıyor.
AİLELER İKİNCİ PLANDA
Deniz Kuvvetleri Kupası yarışlarına büyük ciddiyetle hazırlandıklarını söyleyen
Orhan Tüker ekip olarak antrenmanları asla aksatmadıklarını anlatıyor: "Hafta
içi, yaz, kış, gece demeden çalışan tek tekne biziz. Üstelik teknemiz büyük yarışa yenilenmiş
olarak giriyor. Tüm donanımı; yelkenleri, direği ve halatları kontrol ediyoruz." Provezza'da yarış
sırasında görev ve sorumluluklar çokiyi biliniyor. Yarış öncesi taktik ve yarıştan sonra
değerlendirme toplantıları yapılıyor. Tüm sene boyunca süren yarışlar ve antrenmanlar arasında
ailelerine vakit ayıramadıklarını söyleyen Orhan Tüker, yat yarışlarının hayatlarındaki birinci tercih
olduğunu ve ailelerinin bu duruma alıştığını belirtiyor. Türker, "Tekne yarışları ekibimizin birinci önceliği. Yıllardır böyle
yaşadığımız için ailelerimiz buna alıştı. Yaşam planlarımızı tamamen yarışlar üzerine kuruyoruz. On yıldır hiçbirimiz
ailelerimizle tatil yapmadık. Ailelerimiz bizim yarışta olduğumuz yerlere geliyor ve orada birlikte vakit geçiriyoruz" diyor.
Büyük yarışta Provezza'yı en çok zorlayacak rakibin "Oğuzhan Too" adlı tekne olduğunu söyleyen Orhan Tüker, artık
başarılara doyduklarını ve dişli rakiplerin kendilerini teşvik ettiğini belirtiyor.
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