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Tebrikler Provezza

TP52 serisinde ülkemizi temsil eden Provezza ekibi, dünya şampiyonası
yerine geçen son regattada üçüncü oldu. Yazı: Baran Atasoy

TP52 Super Series’de sezonun
üçüncü ayağı Puerto Portals, 14-18
Temmuz tarihleri arasında
Mallorca’da düzenlendi. Aynı
zamanda TP52 Dünya Şampiyonası
yerine geçen regattada, ülkemizi
temsil eden Provezza ekibi 3’üncü
sırayı alarak tarihindeki en önemli
başarıya imza attı. Bu yıla yeni
tekneleri Provezza IX ile başlangıç
yapan Ergin İmre ve ekibi,
şampiyonada 10 yarıştan üç birincilik
çıkardı. Son yarış öncesi genel

sıralamada Azzura birinciliğini
garantilemiş, Provezza ise beşinci
sırada görünüyordu. Son yarışa
gelindiğindeyse ilk orsayı Platoon’un
arkasında dönmesine rağmen finişi
ancak beşinci sırada geçebilmişlerdi.
Ancak bir mucize oldu ve Quantum
gibi tecrübeli bir takım balonunu
suya düşürdü ve son sıraya geriledi.
Yarış tamamlandığında eşine çok
ender rastlanabilecek bir durum
ortaya çıktı. 56 puana sahip üç
takımdan Provezza, daha iyi

dereceler aldığı için Alegre ve Ran’ı
geride bırakarak dünya üçüncüsü
oldu. Başarılı takımdan Kemal
Aksüyek’le yarışın değerlendirmesini
yaptık.
Bu son regattadaki başarının sırrı
nedir?
Başarının sırrı ve en önemli tarafı
bence ekip olabilmekte. Provezza
ekibi 25 yıldır büyük bir aile gibi. Ekip
üyeleri birbirlerine son derece yakın.
Disiplinli çalışmak işin bir parçası
ama bence asıl sır burada.
Yeni teknenin uğurlu geldiğine
inanıyor musunuz?
Şans tabii ki önemli bir faktör ama
böyle yüksek seviyeli, rekabetin zirve
yaptığı bir yarışta şans ya da uğurla
hiçbir şey olamazsınız. Kalitenizin ve
seviyenizin en az rakipleriniz kadar
iyi olması lazım ki şansınız yaver
gitsin.

25 yıldır birarada olan Provezza ekibi, kendilerini büyük bir aile olarak tanımlıyor.
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Bu son regattayı içerden bir gözle
değerlendirir misiniz? Dışardan
fark edilmeyen önemli bir olay
yaşandı mı?
Kötü başladığımız bir seride ekip
olabildiğimiz ve birbirimize
inandığımız için direnerek ikinci gün

iki tane birincilik aldık. Bunun üstüne
son günkü başarı eklenince iyi sonuç
geldi. Bu tabii ki 25 yıllık emeğin,
özverinin bir ürünü.
Bundan sonraki hedefler ne?
Türkiye’de yarışa katılacak
mısınız?
Bundan sonraki hedef; öncelikle
52 Super Series’i kazanmak ve
dünya şampiyonu olmak. Bunu
hedeflemek için de gereken kaliteye
sahibiz. Böyle bir yarışta bu kadar
başarı elde edebilen bir ekip
rahatlıkla şampiyon olabilir.
Ekibin bol bol antrenman yaptığını
ve yarışlara çok sıkı hazırlandığını
daha önce de yazmıştık. Nasıl bir
programınız vardı?
Antreman programımız düşünüldüğü
kadar yoğun değil. Her regattadan
önce en fazla üç gün antrenman
yapma fırsatı buluyoruz ancak tüm
ekip üyeleri kendi
fiziksel antrenmanlarını
aksatmıyorlar. Birlikte olduğumuzda
da çok uzun saatler ve yorucu bir
antrenman programımız var. O
programdan sonra yarışmak daha
kolay geliyor.

