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Dart Akdeniz Kupasý

Bocce Dünya Þampiyonasý

2009 BAÞARILARLA DOLU
Federasyonumuz kuruluþunun beþinci yýlýnda önemli bir çýkýþ yakaladý. 2009
yýlýnda tüm ilkler bir arada yaþandý. Sporcularýmýz, Dünya Þampiyonalarý, Akdeniz
Oyunlarý ve Dünya Oyunlarýnda tarihi derecelere imza attý.

bayanlar altýn nokta oyununda ise Ýlke Kumartaþlýoðlu'nun
altýn madalyalarý Ýtalyan hakem mafyasýnca çalýndý.

Genç kýzýmýz hayranlýk yarattý

Gurur
Duyduk
Ahmet Recep
TEKCAN

SAYFA 2

Haber

Baþyazý

Sevda'nýn ardýndan Mayýs ayýnda Ýtalya'da yapýlan
Akdeniz Kupasý'nda Dart Erkek Milli Takýmýmýz üçüncü
olurken, çift erkeklerde de sporcularýmýz ikincilik
kürsüsüne çýktýlar. Dart'ta gelen bu ilk önemli baþarý,
Eylül ayýnda Eser Tekin'in ABD'de yapýlan Dünya
Þampiyonasý'nda elde ettiði beþincilik ile adeta taçlanmýþ
oldu. Yüzlerce tecrübeli oyuncunun arasýndan sýyrýlarak
çeyrek finale ulaþan sporcumuz, çeyrek finalde de Ýngiliz
sporcu Scott Waites karþýsýnda müthiþ bir oyun
sergilemesine raðmen, maçý 5-4 kaybederek madalya
þansýný yitirdi, ancak tüm otoritelerin dikkatini çekmeyi
baþardý.

Akdeniz Oyunlarý
Akdeniz Oyunlarý'nda Bocce vitrine çýktý
Ýtalya'da yapýlan Akdeniz Oyunlarý, Türk Boccesi için
her açýdan bir dönüm noktasý oldu. Her þeyden önce,
oyunlar çerçevesinde Türk spor camiasý Bocce'nin
oyunlarda yer alan her üç disiplinini de yakýndan tanýdý.
Milli takýmýmýz ev sahibi Ýtalya ile birlikte, Raffa, Petank
ve Volo disiplinlerinde bayan erkek takýmlarýyla tam
kadro olarak yer alan tek ülke oldu. Basýnýn ve
yöneticilerin yakýn ilgisine mazhar olan sporcularýmýz,
oyunlarda fýrtýna gibi estiler. Toplam 5 madalya kazanan
sporcularýmýz, oyunlara katýlan 16 ülke arasýnda, Ýtalya
ve Fransa'nýn ardýndan üçüncü oldular. Ayrýca
sporcularýmýzýn sürpriz çýkýþý, Ýtalyan hakem mafyasýna
takýlýrken, çift bayanlarda Deniz - Rukiye ikilisinin,
Volo Dünya
Þampiyonalarýnda
çeyrek finalle
yetindik

SAYFA 5

Akdeniz Oyunlarý'nýn ardýndan henüz birkaç hafta
geçmiþken, oyunlarýn gümüþ madalyalý sporcularý Deniz
Demir -Rukiye Yüksel çifti, Tayvan'da yapýlan Dünya
Oyunlarý sýnavýna çýktý. Olimpiyat Oyunlarýnýn ardýndan
IOC bünyesinde yapýlan en önemli organizasyon olarak
kabul edilen Dünya Oyunlarýnda, sporcularýmýz yeni bir
sürpriz yaþatarak, bronz madalyaya uzandý. Dünya'nýn
en iyi sekiz takýmýnýn yarýþtýðý oyunlarda, sporcularýmýz
ilk kez final dörtlüsünde yer almayý baþardý. Üçüncülük
maçýnda Arjantin'i 15-11 geçmeyi bilen sporcularýmýz,
böylelikle bir ilke daha imza attýlar.

Dünya Oyunlarý

Eser
Tekin,
ABD'de
esti
SAYFA 7

Haber

Dart'ta da ilkler yaþandý

Dünya Oyunlarýnda sürpriz madalya

Haber

2009'un baþarý zincirinin ilk halkasý Sevda Keklik oldu.
Nisan ayýnýn hemen baþýnda Ýtalya'da yapýlan Dünya
Bayanlar Bocce Þampiyonasý'nda, en zor ve prestijli
disiplin olan Basamak oyununda inanýlmaz bir performans
ortaya koyan sporcumuz, henüz 16 yaþýna girmeden
Dünya Þampiyonasýnda madalya kazanan ilk sporcu
oldu. Sporcumuz kendi yaþýndan daha uzun tecrübeye
sahip sporcularýn arasýna girerek, bronz madalyanýn
sahibi oldu. Sevda'nýn bu baþarýsýnýn ardýndan
Uluslararasý Federasyon genç sporcumuzun baþarýsýný
manþete taþýyarak, sporcumuza övgüler yaðdýrdý. Sevda,
yýlýn ilk aylarýnda elde ettiði madalya ile daha sonra
gelecek madalyalarýn da müjdesini vermiþ oldu.

Avrupa
Bocce
Þampiyonasý
Kazan'da
yapýldý

SAYFA 8

Baþyazý

Gurur duyduk
Ahmet Recep TEKCAN

Baþkan

Bowling'de
Lig Maratonu
Baþladý

Millilerimiz ilk kez katýldýklarý oyunlarda, yerli - yabancý herkesin
büyük takdirini toplamayý bildi.
Tabi ki biz de bu sonuçlarla gurur duyduk.
Akdeniz Oyunlarýnýn hemen ardýndan Tayvan'da yapýlan Dünya
Oyunlarýnda bulduk kendimizi. Deniz - Rukiye çifti dünyanýn en
iyi 8 takýmý karþýsýnda müthiþ bir mücadele ortaya koydu. Son
maçýnda Bocce'de dünya devi Arjantin'i devirmeyi bilen
sporcularýmýz bronz madalyanýn sahibi oldu.

Deðerli okuyucular,
Geçen yýlýn sonunu hatýrlýyorum. Olaðan genel kurulumuzu bitirmiþ,
2009 yýlýný planlamaya koyulmuþtuk. Bu planlamayý yaparken de
baþta Akdeniz Oyunlarý olmak üzere bizim için çok önemli
faaliyetleri ön plana çekmiþtik.
2008 yýlýnda Bowling Akdeniz Kupasý Þampiyonluðu, Bocce'de
Deniz Demir'in Avrupa üçüncülüðü gibi ilk önemli uluslararasý
baþarýlarý yaþamýþtýk.
2009'dan da baþarý bekliyorduk. Ama ne yalan söyleyeyim ki
bugün elde ettiðimiz sonuçlarý hiçbir zaman aklýmýza dahi
getirmiyorduk. Zira birkaç madalya hesabýmýz vardý. Ancak
sporcularýmýz öyle güzel mücadeleler ortaya koydular ki, baþarýlar
ardý ardýna geldi.
Ýlk önce 15 yaþýndaki kýzýmýz Sevda Keklik sahne aldý. Nisan ayý
baþýnda Ýtalya'da yapýlan Dünya Bayanlar Bocce Þampiyonasýnda
tecrübesi kendisinden büyük rakiplerine kök söktürdü. Bronz
madalyanýn sahibi oldu.
Uluslararasý Federasyon genç sporcumuzu web sitesinde manþete
taþýdý.
Biz ise genç kýzýmýzla gurur duyduk.
Hemen ardýndan Mayýs ayýnda Dart Milli Takýmýmýz Akdeniz
Kupasýnda müthiþ bir çýkýþ yakaladý. Ýlk kez katýldýðýmýz
þampiyonada, rakipler bize misafir muamelesi yapadursun,
takýmýmýz güçlü ekipleri geride býrakarak üçüncü sýraya yerleþirken,
çift erkeklerde de gelen bronz madalya ile daha da bir gururlandýk.
Ýþte bu baþarýlarýn ardýndan, mutlaka birkaç madalya almayý
planladýðýmýz Akdeniz Oyunlarýnda buluverdik kendimizi. Her
zaman yazýp söylediðim gibi, Bocce için, federasyonumuz için bu
organizasyon bir vitrindi.
Nitekim organizasyonda milli takýmýmýz basýnýn, spor camiasýnýn,
spor bürokrasisinin ilgisini çekmeyi baþardý. Oyunlar baþlamadan
takýmýmýz ilgi odaðý oldu. Bu destekle yarýþmalara baþlayan
sporcularýmýz ise adeta destan yazdý.

ABD'de yapýlan Dünya Dart Þampiyonasýnda, çok güçlü rakiplerini
geride býrakarak çeyrek finale gelen, madalya mücadelesinde
ünlü Ýngiliz Scott Waites'e son sette yenilerek müsabakayý 5-4
kaybeden Eser Tekin de gurur kaynaðýmýz oldu.
Fransa'da yapýlan Dünya Volo Þampiyonasýnda, 42 sayýya ulaþarak
hem çeyrek finale yükselen hem de inanýlmaz bir Türkiye rekoruna
imza atan Yýlmaz - Gökhan çifti de her türlü övgüyü hak etti.
Bu baþarýlara da en az madalyalar kadar seviniyoruz, o kadar
önemsiyoruz.
Baþarýlarla gurur duymanýn yaný sýra, bazý baþarýsýzlýklarý da
önümüze getirmekten çekinmiyoruz. Burada deðinmeden
geçemeyeceðim en olumsuz sýnavýmýz, Ankara'da yapýlan Erkekler
Bocce Þampiyonasý oldu.
Ankara Büyükþehir Belediyesi ve Kazan Belediyesi'nin büyük
katkýlarýyla yaptýðýmýz Kazan Bocce Salonu'nda yapýlan
organizasyonda, gerek müthiþ ortam gerekse göz kamaþtýran
organizasyonumuzla takdir toplarken, takýmýmýzýn baþarýsýz
sonuçlarý dolayýsýyla da büyük hayal kýrýklýðý yaþadýk.
Yöneticilerimizin, teþkilatýmýzýn, basýnýn, halkýn yakýndan izlediði
takýmýmýzýn çeyrek finale yükselememesi, hepimizi þoka uðrattý.
Beklenmeyen Rusya yenilgisi ile þampiyonaya çok kötü baþlayan
milli takýmýmýz, sýralama maçlarýnda kendini bulup seri galibiyetler
alsa da, þampiyonayý ancak 9. sýrada tamamlayabildi.
Bunun da hesabýný sormalý ve hesabýný vermeliyiz.
Bu arada sportif baþarý yönüyle bir önceki yýla göre gerileme
yaþanan Bowling branþýmýzda da olumlu adýmlar atýyoruz. Açýlan
yeni salonlar, yeni sporcular, yeni bir idari yapýlanma ile yolumuza
devam ediyoruz. Dedikodulardan arýnmýþ, özgüveni olan ve
camianýn kazanýmýný kendi kazancýnýn önünde tutan bir anlayýþý
hâkim kýlmaya çalýþýyoruz.

Raffa'da dünyanýn tartýþýlmaz bir numarasý olan ev sahibi Ýtalya
karþýsýnda, çift bayanlarda aldýðýmýz 12-0'lýk galibiyet herkesi
þoka uðrattý. Biz bile þoka uðradýk. Ama sporcularýmýz kendinden
emin yollarýna devam ediyorlardý. Ancak birçok branþta olduðu
gibi Ýtalyanlarýn çirkin yüzü karþýmýza çýktý.

Bu yýl 2 hafta daha uzatarak oynatacaðýmýz liglere olan ilgiden
de oldukça memnunuz. Hepiniz emin olun ki bu dalga geniþleyerek
büyüyecek. Yurdun dört bir yanýndan katýlýmlarla devasa bir lig
yapýsý kuracaðýz. Bowling liglerimizin tüm camiaya hayýrlý olmasýný
dilerim.

Önce Altýn Nokta oyununda rakiplerini daðýtarak ilk sýraya yerleþen
Ýlke Kumartaþlýoðlu'nun altýn madalyasýný gasp etti Ýtalyanlar.
Ardýndan çit bayanlarda Deniz - Rukiye ikilisini durdurmak için
her türlü saha içi ve tribün çirkefliðini sahneye koydular.

2009 bizim için her yönüyle bir çýkýþ yýlý oldu. Þimdi tek amacýmýz,
2010'da da bu çýkýþý sürdürebilmek. Bunun da tek yolu, geldiðimiz
durumu en saðlýklý bir biçimde okuyup, yeni baþarýlar için tüm
imkânlarýmýzý seferber etmekten geçiyor. Bunu da tüm camia
bütünleþerek, el ele vererek yapabiliriz.

Ama her halükarda takýmýmýz, aldýðý 2 gümüþ, 3 bronz madalya
ile oyunlara damgasýný vurdu. 16 ülke arasýnda üçüncü sýrada
yer alan milli takýmýmýz, kazandýðý 5 madalya ile de ülkemizin
genel klasmanda Yunanistan'ýn önünde yer almasýný saðladý.
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ÜCRETSÝZDÝR

Dart Akdeniz Kupasý

Bocce Dünya Þampiyonasý

2009 BAÞARILARLA DOLU
Federasyonumuz kuruluþunun beþinci yýlýnda önemli bir çýkýþ yakaladý. 2009
yýlýnda tüm ilkler bir arada yaþandý. Sporcularýmýz, Dünya Þampiyonalarý, Akdeniz
Oyunlarý ve Dünya Oyunlarýnda tarihi derecelere imza attý.

bayanlar altýn nokta oyununda ise Ýlke Kumartaþlýoðlu'nun
altýn madalyalarý Ýtalyan hakem mafyasýnca çalýndý.

Genç kýzýmýz hayranlýk yarattý

Gurur
Duyduk
Ahmet Recep
TEKCAN

SAYFA 2

Haber

Baþyazý

Sevda'nýn ardýndan Mayýs ayýnda Ýtalya'da yapýlan
Akdeniz Kupasý'nda Dart Erkek Milli Takýmýmýz üçüncü
olurken, çift erkeklerde de sporcularýmýz ikincilik
kürsüsüne çýktýlar. Dart'ta gelen bu ilk önemli baþarý,
Eylül ayýnda Eser Tekin'in ABD'de yapýlan Dünya
Þampiyonasý'nda elde ettiði beþincilik ile adeta taçlanmýþ
oldu. Yüzlerce tecrübeli oyuncunun arasýndan sýyrýlarak
çeyrek finale ulaþan sporcumuz, çeyrek finalde de Ýngiliz
sporcu Scott Waites karþýsýnda müthiþ bir oyun
sergilemesine raðmen, maçý 5-4 kaybederek madalya
þansýný yitirdi, ancak tüm otoritelerin dikkatini çekmeyi
baþardý.

Akdeniz Oyunlarý
Akdeniz Oyunlarý'nda Bocce vitrine çýktý
Ýtalya'da yapýlan Akdeniz Oyunlarý, Türk Boccesi için
her açýdan bir dönüm noktasý oldu. Her þeyden önce,
oyunlar çerçevesinde Türk spor camiasý Bocce'nin
oyunlarda yer alan her üç disiplinini de yakýndan tanýdý.
Milli takýmýmýz ev sahibi Ýtalya ile birlikte, Raffa, Petank
ve Volo disiplinlerinde bayan erkek takýmlarýyla tam
kadro olarak yer alan tek ülke oldu. Basýnýn ve
yöneticilerin yakýn ilgisine mazhar olan sporcularýmýz,
oyunlarda fýrtýna gibi estiler. Toplam 5 madalya kazanan
sporcularýmýz, oyunlara katýlan 16 ülke arasýnda, Ýtalya
ve Fransa'nýn ardýndan üçüncü oldular. Ayrýca
sporcularýmýzýn sürpriz çýkýþý, Ýtalyan hakem mafyasýna
takýlýrken, çift bayanlarda Deniz - Rukiye ikilisinin,
Volo Dünya
Þampiyonalarýnda
çeyrek finalle
yetindik

SAYFA 5

Akdeniz Oyunlarý'nýn ardýndan henüz birkaç hafta
geçmiþken, oyunlarýn gümüþ madalyalý sporcularý Deniz
Demir -Rukiye Yüksel çifti, Tayvan'da yapýlan Dünya
Oyunlarý sýnavýna çýktý. Olimpiyat Oyunlarýnýn ardýndan
IOC bünyesinde yapýlan en önemli organizasyon olarak
kabul edilen Dünya Oyunlarýnda, sporcularýmýz yeni bir
sürpriz yaþatarak, bronz madalyaya uzandý. Dünya'nýn
en iyi sekiz takýmýnýn yarýþtýðý oyunlarda, sporcularýmýz
ilk kez final dörtlüsünde yer almayý baþardý. Üçüncülük
maçýnda Arjantin'i 15-11 geçmeyi bilen sporcularýmýz,
böylelikle bir ilke daha imza attýlar.

Dünya Oyunlarý

Eser
Tekin,
ABD'de
esti
SAYFA 7

Haber

Dart'ta da ilkler yaþandý

Dünya Oyunlarýnda sürpriz madalya

Haber

2009'un baþarý zincirinin ilk halkasý Sevda Keklik oldu.
Nisan ayýnýn hemen baþýnda Ýtalya'da yapýlan Dünya
Bayanlar Bocce Þampiyonasý'nda, en zor ve prestijli
disiplin olan Basamak oyununda inanýlmaz bir performans
ortaya koyan sporcumuz, henüz 16 yaþýna girmeden
Dünya Þampiyonasýnda madalya kazanan ilk sporcu
oldu. Sporcumuz kendi yaþýndan daha uzun tecrübeye
sahip sporcularýn arasýna girerek, bronz madalyanýn
sahibi oldu. Sevda'nýn bu baþarýsýnýn ardýndan
Uluslararasý Federasyon genç sporcumuzun baþarýsýný
manþete taþýyarak, sporcumuza övgüler yaðdýrdý. Sevda,
yýlýn ilk aylarýnda elde ettiði madalya ile daha sonra
gelecek madalyalarýn da müjdesini vermiþ oldu.

2

Bize gurur kaynaðý olan, göðsümüzü kabartan elbette sadece
alýnan madalyalar deðil. Yüzlerce sporcu arasýndan sýyrýlarak
çeyrek finallere ulaþan sporcularýmýzý da gönülden kutluyoruz.

Avrupa
Bocce
Þampiyonasý
Kazan'da
yapýldý

SAYFA 8

TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU
www.tbbdf.gov.tr  ARALIK 2009

Yazýma son vermeden önce, 2010 yýlýnýn tüm spor camiasýna
saðlýk, huzur ve baþarý getirmesini diliyorum.

Türkiye Bowling ligleri 20-21 Aralýk
tarihlerinde oynanan karþýlaþmalarla
baþladý. Dokuz hafta devam edecek olan
Kýþ Ligi, 14-15 Þubat tarihlerinde sona
erecek. 8 ayrý ilde yapýlacak liglere 335
erkek, 87 bayan olmak üzere toplam 422
sporcu katýlacak.
Kocaeli, Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Bursa,
Antalya, Mersin, Çorlu olmak üzere
toplam 8 ilde bulunan 16 salonda
gerçekleþtirilecek olan ligin bitiminde,
Ligin En Ýyileri Turnuvasý oynanacak.
Türkiye Bowling Bahar ligi ise 28 Þubat
-1 Mart 2010 tarihlerinde baþlayacak ve
kýþ ligi gibi toplam 9 hafta devam edecek.
Lig sonuçlarý haftalýk olarak
federasyonumuz web sitesinde
yayýnlanacaktýr.
2009- 2010 Türkiye 1. 2. 3. Ferdi
Bowling Kýþ Ligi Takvimi
1. Hafta

20 - 21 Aralýk

2. Hafta

27 - 28 Aralýk

3. Hafta

03 - 04 Ocak

4. Hafta

10 - 11 Ocak

5. Hafta

17 - 18 Ocak

6. Hafta

24 - 25 Ocak

7. Hafta

31 Ocak - 01 Þubat

8. Hafta

07 - 08 Þubat

9. Hafta

14 - 15 Þubat

TÜRKÝYE LÝGÝN EN ÝYÝLERÝ
TURNUVASI
Türkiye 1.2.3. Liglerindeki en yüksek
ortalamalý 36 Bay - 20 Bayan sporcunun
katýldýðý resmi turnuva
19-20-21 Þubat

Selam ve sevgilerimle.

TÜRKÝYE
BOCCE BOWLING VE DART
FEDERASYONU BÜLTENÝ
Sahibi
TBBDF Adýna
Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Genel Yayýn Yönetmeni
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Baþkan Vekili

Ýdari Sorumlu
Mehmet DEMÝRDELEN
Genel Sekreter

Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Erdal ZORBA
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Dr. Mete ÖZDEMÝRCÝ
Taner BOZKUÞ
Mevlüt YENÝ

Tasarým ve Baský
www.kenarplatform.com
Karanfil 2 Sk. No: 36/4
Kýzýlay - Ankara
Tel: 419 11 61 (pbx)
Fax: 419 11 88

Ýrtibat
Türkiye Bocce Bowling ve
Dart Federasyonu
GSGM Ulus Ýþhaný 10. Kat No: 1006
Tel: 0 312 310 20 60
Faks: 0 312 310 60 50
E-posta: turkmenm@yahoo.com
info@tbbdf.gov.tr

Bültende yer almasýný istediðiniz görüþ,
yazý ve haberlerinizi
turkmenm@yahoo.com
adresine göndermeniz halinde yayýn
kurulumuzca deðerlendirmeye
alýnacaktýr.

Bültende yer alan yazý ve haberler kaynak gösterilerek alýntýlanabilir.
Ýmza ile kaleme alýnan yazýlarýn sorumluluðu imza sahibine aittir.

Bowling'de TRT üstünlüðü

Yaþam Boyu
Spor ve
Olimpiyatlar -VIIProf. Dr. Erdal ZORBA*
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný

22 Kasým Pazar günü birincisi yapýlan Bowling Medya Cup'ta TRT þampiyonluða giderken, Life
Dergisi ikinci, NTV ise üçüncü oldu.
Panora AVM'de bulunan Play Planet Bowling Salonu'nda yapýlan turnuvaya, basýn mensuplarý
büyük bir ilgi gösterdi. 40 kurumu temsil eden takýmlarda 160 kiþi mücadele etti. TURÇEV iþbirliði
ile düzenlenen turnuvaya ayrýca Büyükþehir Belediyesi de katký saðladý.
Turnuvanýn açýlýþýný Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Altan Raþit Civan, Basýn - Yayýn
Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, Anadolu Ajansý Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, ATO
Baþkaný Sinan Aygün, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar ve diðer yetkililer birlikte yaptý.
Açýlýþta kýsa bir konuþma yapan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, medya kupasýný diðer illere de yaygýnlaþtýracaklarýný ve geleneksel hale getireceklerini
kaydetti. Turnuvaya gösterilen ilgiden memnuniyetini de dile getiren Tekcan, "Bowling ülkemizde
hýzla yaygýnlaþýyor. Medyanýn desteði ile sportif bowlinge dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Rekortmen Bowlingci
Ankara'daydý

Guinness Rekorlarý Kitabýnda yer alan ünlü Bowlingci Paeng Nepomuceno, 5 Aralýk Cumartesi günü
Ankara'da yapýlan diplomatlar turnuvasýna katýldý.
Filipinler Büyükelçiliði tarafýndan düzenlenen ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca
da desteklenen Diplomatlar Bowling Turnuvasý - Paeng Nepomuceno Kupasýna Ankara'da görevli
çok sayýda diplomat, elçilik görevlileri ve Filipinlinin katýldý. Ankara'nýn gözde alýþveriþ merkezlerinden
Panora'da bulunan Play Planet Bowling Salonunda gerçekleþen organizasyonun tüm gelirleri ise
kýsa süre önce meydana gelen tayfun ve sel felaketinden etkilenen maðdurlara baðýþlandý.
Turnuvanýn onur konuðu olan Paeng Nepomuceno, 6 kere Dünya þampiyonluðu kazanmýþ bir sporcu
olarak Bowling tarihinin en önemli ismi olarak kabul ediliyor. Uluslararasý Bowling Federasyonu'nun
(FIQ) 'Milenyumun Uluslararasý Bowlingcisi' olarak tanýdýðý sporcu, Birleþmiþ Milletler tarafýndan
da iyi niyet elçisi olarak tanýnmýþ bulunuyor.
Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan, efsane
bowlingci Nepomuceno ve Filipinler Büyükelçisi Bahnarim Guimnola tarafýndan verildi.
Turnuvada ilk üç dereceyi kazananlar;
1- Gunny Dasmarinas - Filipinler Ankara Büyükelçiliði
2- Christie Reinhardt - Ýsviçre Ankara Büyükelçiliði
3- Ýnanç Gölen - Ýsviçre Ankara Büyükelçiliði.

Milliler baþarýlý olamadý

Yunanistan'ýn Girit þehrinde düzenlenen Avrupa Tekler Þampiyonasýna katýlan millilerimiz bekledikleri
sonuçlara ulaþamadýlar.
21-28 Eylül tarihleri arasýnda Yunanistan'ýn Girit þehrinde yapýlan Avrupa Tekler Bowling Þampiyonasýnda
ülkemizi, federasyonumuz yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Rýza Yarar yönetiminde sporcular Aslý
Çorak Dertli ve Mustafa Onur temsil etti. Milli takýma federasyonumuz Sponsorluk Kurulu üyesi Güneþ
Kolsuz da eþlik etti.
Uluslararasý turnuvalarda ilk kez yarýþma þansý bulan sporcularýmýzdan Aslý Çorak Dertli, þampiyonayý
24 oyun sonucunda 171,54 ortalamayla son sýrada (37.) tamamladý. Diðer yandan Mustafa Onur ise
24 oyun sonucunda 188.33 ortalamayla þampiyonayý 32. sýrada tamamladý.
Kafile baþkaný Ali Rýza Yarar, milli sporcularýn ilk kez yurtdýþýnda yarýþma þansý bulmalarýna raðmen
iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bu, sporcularýmýz için önemli bir tecrübe oldu. Bundan
sonra baþarý grafiðimiz yükselecek" dedi.

Olimpiyat Oyunlarýnýn Spora Katkýlarý
Uluslararasý Olimpiyat Komitesinin temel prensiplerinden biride; Ülke
insanýnýn spor kültürünü benimsemesi, fiziksel, psikolojik ve sosyal
geliþimlerinin saðlanmasý ve dolayýsý ile Olimpizm ruhunun
benimsenmesinin saðlanmasýdýr. Ayrýca olimpiyatlar sayesinde ülke
insanýnýn spora ilgisi de artacaktýr.
Sporun, çocukluk çaðýndan itibaren gençleri ve yetiþkinlerin yaþam
biçimi olarak benimsenmesi için spor tesislerinin sayýsýnýn arttýrýlmasýna
ihtiyaç vardýr. Ayný zamanda bu tesisler olimpiyat oyunlarýndaki tesis
ihtiyacýnýn bir kýsmýnýn hazýr hale gelmesini saðlayacaktýr. Böylece
olimpiyat oyunlarý projesi sayesinde spor o ülkede veya kentte bir yaþam
biçimi haline dönüþmesini saðlayacaktýr.
Buna en güzel örneklerden biri de 1992 Barselona Olimpiyat Oyunlarýdýr.
Ýspanya'nýn Barselona kenti, Oyunlardan önce denizle baðlantýsý kesilmiþ,
altyapý problemleri ve spor tesisi eksikleri bulunan bir kent olarak
deðerlendirilmekteydi. 1992 Oyunlarýný organize etmek hakkýný elde
ettikten sonra 1986 - 1992 yýllarý arasýnda geçen 6 yýllýk hazýrlýk süresi
içinde kentin tüm alt yapý problemlerini çözmenin yaný sýra inþa ettikleri
yeni yollar, köprüler, parklar, oteller ve spor tesisleri ile Barselona kentini
yeniden yaratmýþlardýr. 1991 yýlýnýn ortalarýna gelindiðinde Barselona
Avrupa'daki en geliþmiþ ve yaþanabilir kentler arasýnda 8. sýraya
yükselmiþtir. Ayrýca Ýspanya yaklaþýk 88 yýllýk Olimpiyat Oyunlarý boyunca
4 altýn, 13 gümüþ ve 9 bronz olmak üzere toplam 26 madalya
kazanmýþken, 1992 Barselona Olimpiyat Oyunlarýnda 13 altýn, 7 gümüþ
ve 2 bronz olmak üzere 22 madalya kazanarak inanýlmaz bir baþarý
sergilemiþlerdir. Paralimpik Oyunlarýnda da (Engelli Oyunlarý) büyük
baþarý gösteren Ýspanyol sporcular 107 madalya elde etmiþlerdir. Bugün
Ýspanyol sporcular dünyada çeþitli spor dallarýnda büyük baþarýlar elde
ederken, Barselona halký da spor yapabilmek için en iyi tesislere
kavuþmuþtur. Günümüzde Barselona'nýn Olimpik Tesisleri her gün
düzenli olarak yaklaþýk 50.000 kiþi tarafýndan kullanýlýrken, her yýl 300.000
kiþi de Barselona sokaklarýnda halk için gerçekleþtirilen herkes için spor
aktivitelerine katýlmaktadýr. Tüm bu sonuçlara Oyunlarý organize ermenin
getirdiði motivasyonun yol açtýðý Ýspanyol yetkililerce her fýrsatta dile
getirilmektedir.
Ayrýca; 1980 Moskova Olimpiyatlarý, 1984 Los Angeles Olimpiyatlarý,
1988 Seul Olimpiyatlarý, 1996 Atlanta olimpiyatlarý, 2000 AvustralyaSydney Olimpiyatlarý ve 2004 Atina Olimpiyatlarýnda da Barselona'da
kine benzer olarak bireysel ve toplumsal sportif geliþim, spor kültüründe
olumlu deðiþim, tesisleþme vs. görülmüþtür. Bu kentlerde yaþam boyu
spor ve Olimpizm felsefesi yerleþmiþtir.
Sonuç olarak; Dünyanýn en büyük organizasyonu olarak kabul edilen
Olimpiyatlar, ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yönlerine
katký saðlarken yaþam boyu spor felsefesinin oluþmasýna vesile
olmaktadýrlar. Spor tesislerinin hýzla artmasýnýn yanýnda parklar, bahçeler,
konaklama yerleri, rekreasyon alanlar vs. gibi tesislerin sayýsý da
artmaktadýr. Bu sayede bireysel saðlýklý yaþam anlayýþý, spor yapma
alýþkanlýklarý artýrmak, toplum saðlýðýnýn da oluþmasýna katký
saðlamaktadýr.
Ülkeler yaþam tarzýný hareket ve egzersiz üzerine veya sporda
bilinçlendirme üzerine kuramamýþ ise o ülkenin olimpiyatlara da talip
olmamasý gerekir. Nitekim Avustralya ve ABD'de ve diðer olimpiyatlara
aday olmuþ ülkelerin hepsinde ortak olarak olimpiyatlardan çok önce
halka sporu sevdirme ve Olimpizm aþký kazandýrma hedeflenmiþtir.
Gerçekte de saðlýklý yaþam felsefesi benimsenmeden, olimpiyatlardan
bahsetmek mümkün deðildir.

Sona erdi.

* Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný
www.erdalzorba.com, erdalzorba@gazi.edu.tr
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Volo Dünya Þampiyonalarýnda
çeyrek finalle yetindik

Fransa'da ardý ardýna yapýlan Gençler - Ümitler ve Büyükler Dünya Þampiyonalarýna katýlan milli takýmlarýmýz,
baþarýlý sýnav vermelerine raðmen çeyrek finalde kalarak madalyaya gidemediler.
Volo Dünya Þampiyonasýnda Rölede 2. turda Yýlmaz - Gökhan çifti müthiþ bir
skorla (42) Türkiye rekoru kýrarak çeyrek finale kaldýlar.
28 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasýnda Fransa'nýn
Macon þehrinde yapýlan Volo Büyükler Dünya
Þampiyonasýnda ülkemizi yönetici Dr. Mutlu
Türkmen, antrenör Hüseyin Tükenmez ve
sporcular Gökhan Çelik, Emre Abar, Yýlmaz
Güzelocak ve Yusuf Baran'dan oluþan milli
takým temsil etti.
Rölede Tarihi Rekor!
Bu arada þampiyonada 42 isabetli atýþla rekor
kýran Gökhan Çelik - Yýlmaz Güzelocak çifti,
rölede çeyrek finale kalarak ülkemiz adýna en
önemli baþarýya imza atmýþ oldu. Sporcularýmýz
röle karþýlaþmalarýnýn elemelerinde ilk turda
31 sayýya ulaþarak ikinci tura kalmayý baþardýlar.
Ýkinci turda 42 sayý ile müthiþ bir çýkýþ yapan
sporcularýmýz, çeyrek finalde ise 36 sayýda
kaldýlar. Sporcularýmýz kýrdýklarý Türkiye
rekorunun ardýndan salonda yeni Türkiye rekoru kýrýldýðý anons edildi ve sporcularýmýz
büyük alkýþ topladý.
Basamak ve Altýn Noktada ikinci tura kadar!

21-26 Eylül 2009 tarihleri arasýnda Fransa'nýn Nice kentinde yapýlan Genç ve Ümitler
Volo Dünya Þampiyonasýnda Altýn Noktada yarýþan Gökhan Çelik çeyrek finale
kadar yükselerek önemli bir baþarý elde etti.
20 ülkenin madalya mücadelesi verdiði Gençler ve Ümitler Volo Dünya Þampiyonasýnda
Altýn Nokta çeyrek finaliyle yetinmek zorunda kaldýk.

Þampiyonada Basamak oyununda yarýþan Yýlmaz Güzelocak sakatlýðýna raðmen
ilk turda 27 sayý bularak ikinci tura yükseldiyse de, ikinci turda 29 sayý topladý ve
2 sayý farkla çeyrek final þansýný yitirdi. Altýn Noktada yarýþan genç sporcumuz
Gökhan Çelik ilk turda 14 sayý elde ederek ikinci tura çýktý. Çelik ikinci turda 8'de
kalýnca çeyrek final þansýný yitirmiþ oldu.

Þampiyonada ülkemizi baþkan vekili Mutlu Türkmen yönetiminde, antrenörler Yusuf Baran
ve Hüseyin Tükenmez, sporcular Emre Abar, M. Yýlmaz Duran (Ümitler) ve Gökhan Çelik,
Rüstem Hamdi (Gençler) temsil etti.
Ümitler gruptan çýkamadý
Þampiyonada ümitler geleneksel oyunlarda yarýþýrken, gençler vurma oyunlarýnda yarýþtý.
Kombine oyununda yarýþan Emre Abar ilk turda Slovak rakibini 12-6 geçerken, ikinci turda
güçlü Fransýz rakibi karþýsýnda baþarýlý bir performans ortaya koymasýna raðmen 23-17
yenilmekten kurtulamadý. Abar, baraj maçýnda Avustralyalý rakibine 20-15 kaybedince
çeyrek final þansýný yitirdi.
Geleneksel tekler oyununda yarýþan Yýlmaz Duran, ilk turda Sloven rakibine 13-0, ikinci
turda Çinli rakibine 13-6 kaybetti. Geleneksel çiftler oyununda ise Abar - Duran ikilisi ilk
turda Brezilya'ya 13-4, ikinci turda Arjantin'e 13-0 kaybederek elendiler.
Gökhan Çelik madalyadan döndü
Ülkemizi Basamak oyununda temsil eden
Rüstem Hamdi ilk turda 17 sayýda kalýnca,
elenerek yarýþmayý 10. sýrada tamamladý.
Þampiyonada tek çeyrek final baþarýsýný ise
genç sporcumuz Gökhan Çelik elde etti. Çelik
ilk turda 13 sayý kazanarak barajý geçti. Bu
disiplinde yarýþan 18 sporcunun 15'inin barajý
geçmesi ilk kez rastlanan ender bir baþarý oldu.
Ortalamalarýn çok yükselmesi sonucunda
organizasyon kurulu kuralda deðiþikliðe giderek
ikinci turda ilk 8'in belirlenmesi kararýný verdiler.
Bu karar Gökhan Çelik içinse kazanacaðý
madalyanýn kaybý oldu. Zira ikinci turda Gökhan
Çelik 16 sayý ile 4. sýrada yer alarak, çeyrek
finale yükseldi. Ancak çeyrek finalde de sporcumuz 16 sayý bulmasýna raðmen, 19 sayýya
ulaþan Cezayir ve Tunus'lu sporcular yarý finale yükselirken, Gökhan 7. sýrada kaldý ve
madalya þansýný yitirdi. Þampiyonada Röle oyununda ise ülkemizi Hamdi - Çelik ikilisi
temsil etti. Sporcularýmýz ilk turda 23 sayý ile 9. sýrada kalarak elendiler. 55 atýþ yapan
sporcularýmýz yüksek bir performans sergilemelerine raðmen isabette umduklarýný
bulamadýlar.
Þampiyona öncesinde baþarýlý sýnav
Genç ve Ümit Milli Takýmlarýmýz Dünya Þampiyonasý öncesinde Monako'da yapýlan Denis
Ravera Bocce Turnuvasýna katýldýlar.
Gençler ilk turu bye geçtikten sonra, ikinci
turda Fransa ile baþ baþa mücadele
etmelerine raðmen maçý 11- 5 kaybettiler.
Daha sonra son maçlarýnda Sýrbistan'la
karþýlaþan sporcularýmýz oldukça yüksek
bir performans sergileyerek maçý 11-8
kazanarak çeyrek finale kaldýlar. Gençler
çeyrek final maçýnda turnuvanýn þampiyonu
olan Hýrvat ekibi karþýsýnda 11-1 maðlup
olmaktan kurtulamadýlar.
Turnuvada ümit takýmýmýz ise ilk turda
Bulgaristan'ý 8-3 geçtikten sonra, ikinci
turda güçlü rakipleri Cezayir'i 11-3 maðlup
ederek grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Ancak çeyrek finalde Sloven rakipleri
karþýsýnda tutunamayan takýmýmýz 11-0 maðlup olarak elendi.
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Geleneksel oyunlarda ilk turda veda!
Þampiyonada geleneksel oyunlarda ise sporcularýmýz baþarýlý olamadý. Teklerde
yarýþan Yusuf Baran ilk turda büyük bölümünde üstün götürdüðü karþýlaþmada
Ýspanyol rakibine uzatmada 10-9 kaybetti. Ýkinci turda Gine'li rakibi karþýsýnda 95 üstünlük bulan Baran, baraj maçýný yine Ýspanyol rakibine karþý oynadý. Sporcumuz
önde götürdüðü karþýlaþmayý yine son elde geri düþerek 8-7 kaybedince
þampiyonadan elendi. Kombine oyununda ise Emre Abar yarýþtý. Abar, ilk turda
Fransýz rakibine karþý 25-9, ikinci turda ise Cezayirli rakibine karþý 19-18 yenilerek
elendi. Çiftlerde ise Abar - Baran ikilisi mücadele etti. Ýlk turda Fransýz rakiplerine
13-2 yenildi ancak ikinci turda Rus rakiplerini 13-1 yenerek baraj maçýna kaldý.
Sporcularýmýz barajda ise Sýrp rakiplerine karþý 13-3 kaybederek elendi.
Elveda Mimi; FIB Genel Kurulunda Bruno veda etti
Þampiyona esnasýnda 2 Ekim Cuma günü FÝB genel kurul toplantýsý da yapýldý.
Toplantýda uzun yýllardýr FIB (Dünya Volo Federasyonu) Baþkanlýðýný yürüten,
ülkemizde Volo'nun baþlamasýna önayak olan mimi lakaplý Lagier Bruno görevini
býraktý. Bruno uzun süre de CMSB (Dünya Boule Sporlarý Konfederasyonu)
baþkanlýðý yapmýþtý. Bu dönemde, Volo-Petank ve Raffa'nýn Uluslararasý Olimpiyat
Kamitesince tanýnmasýný ve Akdeniz Oyunlarý ile Dünya Oyunlarý bünyesine girmesini
saðlayarak tarihe geçti. Kongrede yönetim kurulu üyeliðine aday olan Mutlu Türkmen
ise 32 ülkeden 15'inin oyunu almasýna raðmen seçilemedi. Ancak yeni seçilen
yönetim kurulu, Lagier Bruno ve Mutlu Türkmen'i Balkanlar, Ortadoðu ve Orta Asya
sorumlusu olarak atadý. Ayrýca milli sporcumuz Yusuf Baran da FÝB Eðim Kurulu
üyeliðine atandý.

Petank'ta gücümüz yetmedi

Tunus'ta yapýlan Dünya Gençler Þampiyonasý, Almanya'da yapýlan Ümit Bayanlar Þampiyonasý ve Taylan'da yapýlan
Dünya Bayanlar Þampiyonasý'na katýlan milli takýmlarýmýz istedikleri sonuçlara ulaþamadýlar. Takýmlarýmýz eleme
gruplarýnda baþarýlý olamayarak, finallerde yer alma þansýný kullanamadýlar.

Dünya Bayanlar
Petank
Þampiyonasý
Tayland'da yapýlan Dünya
Bayanlar Petank Þampiyonasýna
katýlan milli takýmýmýz, iyi baþladýðý
þampiyonayý kötü tamamladý.
Dünya Bayanlar Petank
Þampiyonasý 13-15 Kasým tarihleri
arasýnda Tayland'ýn Suphanbari
þehrinde yapýldý. Bir önceki yýl
Samsun'da 39 takýmýn katýlýmýyla
düzenlenen þampiyonada, bu yýl
36 takým yer aldý. Þampiyonada
ü l k e m i z i Ta n e r B o z k u þ
yönetiminde, antrenör Handan
Sümer, sporcular Sýla Yýlmaz,
Seda Geridönmez, Akife Ercelep ve Semra
Yýlmaz'dan oluþan milli takým temsil etti. Ýsviçre
sistemine göre yapýlan þampiyonada Dr. Mutlu
Türkmen de ilk kez þampiyona jürisi olarak görev
üstlendi.

süreyle 8-4, dördüncü turda Ýspanya'ya 13-2
yenilmekten kurtulamadý. Son maçýnda Ýsrail'le kader
maçýna çýkan takýmýmýz, son ele berabere girdiði
maçý, bu elde verdiði sayýlarla 13-8 kaybederek final
grubuna kalma þansýný yitirdi.

Dünya Gençler Petank
Þampiyonasý
2-4 Ekim tarihlerinde Tunus'ta yapýlan Dünya Gençler
Petank Þampiyonasýnda sporcularýmýz baþarýlý
olamadý.
Þampiyonada Mutlu Türkmen idaresindeki milli
takýmda, antrenör olarak Ahmet Yaratýlmýþ ve
sporcular Enes Kofoðlu, Seda Geridönmez, Merve
Öztürk ve Doðukan Daðoðlu yer aldý. Milli takým ilk
turda Tayland'a 13-3, ikinci turda Çek Cumhuriyetine
13-1 kaybetti. Üçüncü turu bye geçen takýmýmýz,
dördüncü turda ise Cezayir karþýsýnda 13-4 maðlup
oldu. Beþinci turda Libya'yý 13-8 yenmeyi baþaran
milliler, bu sonuçlarýn ardýndan final grubuna yükselme
þansýný yitirdi. Daha sonra milletler kupasýnda yoluna
devam eden millilerimiz, ilk turda Japonya'ya 13-0
maðlup olarak þampiyona dýþýnda kaldý.

Ümit Bayanlar Avrupa
Petank Þampiyonasý
17-18 Ekim'de Almanya Düsseldorf'ta yapýlan Avrupa
Þampiyonasý finallerine katýlan ümit bayan petank
milli takýmýmýz baþarýlý olamadý. Daha önce ön
elemeleri Kemer'de yapýlmýþ olan þampiyonaya,
bayan milli takýmýmýz barajý geçerek katýlmayý hak
ederken, erkek milli takýmýmýz ise finallerde yarýþma
þansý kazanamamýþtý.
Ýdareciliðini Naci Sarýaslan, antrenörlüðünü Talip
Arslan'ýn yürüttüðü milli takýmda sporcu olarak
Meryem Savaþ, Ýlke Kumartaþlýoðlu ve H. Gözde
Çankaya yer aldý. Milli takýmýmýz sýrasýyla Ýsveç'e 21, Ýtalya ve Ýspanya'ya ise 3-0 yenilerek yarý final
þansýný yitirdi. Sporcularýmýz baþa baþ geçen
mücadeleleri kaybedince, madalya þansýný da yitirmiþ
oldu.
Þampiyonada bayanlarda ev sahibi Almanya
þampiyonluða eriþirken, erkeklerde ise Fransa
unvanýný korumayý bildi.

Ýyi baþladýk, kötü tamamladýk
Milli takýmýmýz ilk turda güçlü rakibi Hollanda
karþýsýnda baþarýlý bir oyun ortaya koyarak
karþýlaþmayý 13-5 kazandý. Ýkinci karþýlaþmada bir
diðer güçlü rakibi Madagaskar ile eþleþen millilerimiz,
bu maçý da 13-9 kazanarak ilk günü 2 galibiyetle
tamamladý. Ýkinci gün ayný performansý
sergileyemeyen takýmýmýz, üçüncü turda Almanya'ya

Milletler kupasýnda da sonuç alamadýk
Dünya Þampiyonasýnda final grubuna kalamayan
millilerimiz, Milletler Kupasýnda ilk turda Yeni
Zelanda'yý 13-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ancak
çeyrek final mücadelesinde Singapur'la eþleþen
takýmýmýz, bu karþýlaþmadan 13-4 yenik ayrýlýnca
derece þansýný yitirmiþ oldu. Diðer yandan ilk gün
yapýlan Altýn Nokta elemelerinde ilk turda 14 sayý
kaydeden milli sporcumuz Sýla Yýlmaz, baraj 15
sayýda kalýnca elenmekten kurtulamadý.
Dünya Þampiyonasýnda Altýn Nokta finalinde, Fransýz
Papon 41 sayýya ulaþarak 3ncü kez Dünya
Þampiyonluðunu elde ederken, ikinciliði Ýspanyol
Rosario ve üçüncülüðü ise Tayland'lý Pantipa kazandý.
Takýmlarda ise Fransa karþýsýnda büyük bir mücadele
ortaya koyan ev sahibi Tayland þampiyonluða
ulaþýrken, ikinci Fransa, üçüncü ise Ýspanya ve
Vietnam oldu. Milletler Kupasýný Ýtalya kazanýrken,
Singapur ikinci, Japonya ve Cezayir ise üçüncü sýrada
yer aldý.
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Dart'ta ilk ayakta
Kayaoðlu sürprizi
Kemer'de yapýlan sezonun ilk turnuvasýný erkeklerde yeni bir isim
Engin Kayaoðlu, bayanlarda ise Duygu Karaca kazandý.

2009-2010 Dart sezonunun ilk turnuvasý, Anatolians Group
organizasyonuyla 24-25 Ekim tarihleri arasýnda Kemer'de yapýldý. 61'i
erkek, 24'ü bayan olmak üzere toplam 85 sporcunun mücadele ettiði
turnuvada erkeklerde sürpriz bir finale sahne oldu. Güçlü rakiplerini
geride býrakarak finale gelen iki yeni isim, Engin Kayaoðlu ve Utku
Karaca finalde de nefes kesen bir mücadele ortaya koydular. Baþa
baþ geçen final karþýlaþmasýnda son sette sonuca gitmeyi baþaran
Kayaoðlu, maçý 5-4 kazanarak sezonun ilk turnuvasýný þampiyonlukla
tamamladý. Turnuvanýn üçüncülüðünü ise güçlü isimler Eser Tekin ve
Sadýk Özdemir elde etti.
Bayanlarda ise finalde Aslý Barýþ'ý maðlup etmeyi baþaran Duygu
Karaca sezonun ilk þampiyonu olurken, Seçil Toros ve Efsun Turan
üçüncülüðü paylaþtýlar.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini baþkan Ahmet Recep
Tekcan ve baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen takdim etti. Tekcan, törende
yaptýðý konuþmada Eser Tekin'in Dünya beþincisi olarak çýtayý çok
yüksek bir seviyeye taþýdýðýný ancak turnuvada yeni isimlerin bu çýtayý
zorlamaya aday olduklarýný ispat ettiklerini belirterek, "Bu durum bizi
gelecek için daha çok umutlandýrýyor. Türk Dartý Dünya markasý
olmaya aday" dedi.

Turkish Open büyüyerek devam ediyor
Bu arada Türkiye Þampiyonasýnýn ilk ayaðý öncesinde 19-23 Ekim
tarihlerinde de yapýlan Uluslararasý Turkish Open Dart Turnuvasýna
büyük ilgi oldu. WDF ve BDO puanlý olan turnuvaya çeþitli ülkelerden
yaklaþýk 200 sporcu katýldý.
Oldukça renkli geçen turnuvayý erkeklerde Tony O'Shea, bayanlarda
ise Deta Hedman kazandý. Turnuvanýn çift erkeklerde kazananý WaltonBoulton, çift bayanlarda Hedman-Lawman ve karýþýk çiftlerde ise
Philips-Dobromyslova çifti oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini
BDO yöneticisi Wayne Williams ve TBBDF yönetim kurulu üyesi Dr.
Mete Özdemirci takdim etti.

2. ayak rekor
katýlýmla
yapýldý
Ankara'da yapýlan Dart 2. ayak ve
Kulüpler arasý þampiyonaya rekor
katýlým oldu. Kulüplerde Çelebi GSK
bayan ve erkeklerde birinciliði
göðüsledi.
Bayanlar þampiyonu; Meltem GÝRAY

Türkiye Dart sýralamasý 2. ayak müsabakalarý ve Kulüplerarasý Dart Þampiyonasý 12-13 Aralýk tarihlerinde
Ankara Sürmeli Otel'de rekor katýlýmla gerçekleþti. Þampiyonaya 131 erkek, 44 bayan olmak üzere toplam
175 sporcu katýldý.
Ýkinci ayak müsabakalarýnda erkeklerde, finalde Utku Karaca'yý geçmeyi bilen Emre Toros birinciliðe ulaþýrken,
üçüncülüðü ise Necmi Cebe ile Eser Tekin paylaþtý. Bayanlarda ise finalde Pýnar Turunçoðlu'nu maðlup etmeyi
bilen Meltem Giray ilk sýrada yer alýrken, üçüncülüðü ise Pýnar Özdemirci ve Eda Erdem paylaþtýlar.
Kulüpler þampiyonasý kapsamýnda düzenlenen gençler þampiyonasýnda ise erkeklerde Mürsel Yavuz ilk sýrada
yer alýrken, Emre Öztürk ikinci, Furkan Gültekin ve Ömer Faruk Þen ise üçüncülüðü paylaþtýlar. Bayanlarda
ise Ezgi Ayan ilk sýrayý elde ederken, Tuðçe Küçükkarakaþ ikinci, Hilal Nur Çelik ve Merve Baþak Çankaya
ise üçüncü sýrada yer aldýlar.
Böylelikle ikinci ayak ve gençler þampiyonasýndan elde edilen puanlara göre 2009 yýlý Kulüpler Sýralamasý
da belirlendi. Toplam 18 kulübün mücadele ettiði þampiyonada, hem bayanlarda hem erkeklerde Çelebi SK
ile FOMGET SK arasýnda büyük bir rekabet yaþanýrken, iki kategoride de þampiyonluða Çelebi SK ulaþtý,
FOMGET SK ise ikinci sýrada yer aldý. Erkeklerde üçüncülüðü geçen yýlýn þampiyonu olan Kazan Belediyesi
kazanýrken, bayanlarda ise Ankaragücü üçüncü sýrada yer aldý.
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Sponsor
Arayanlarýn
Dikkatine!

Eser Tekin, ABD'de esti
Amerika Birleþik Devletleri'nde yapýlan Dünya Kupasý 2009'da
Erkekler Tekler maçlarýnda büyük bir baþarý gösteren Eser Tekin,
çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde ünlü Ýngiliz rakibi Scott
Waites'e 5-4 yenilen sporcumuz, Dünya beþincisi oldu.

Murat SANCAR
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü TSSB Proje Koordinatörü
Sponsor arayanlarýn dikkatine sunduðum bu yazý dizisinin üç temel amacý var:
1- Sponsorluðun pazarlama faaliyetleri açýsýndan önemini ve iþlerliðini ortaya koymak,
2- Markalarýn sponsorluðu kullanma nedenlerini anlamaya çalýþmak
3- Sponsorluk projeleri için kullanýlabilecek temel uygulama planý geliþtirmeye yardýmcý olmak.
Sponsorluk ekonominin dolayýsýyla ticaretin geliþmesiyle birlikte geliþen, kullanýlmaya baþlanan
bir kavramdýr. Ülkemizde de ekonomik geliþmelerle birlikte rekabet ortamýnýn oluþmasý sonucu
kendinden sýkça bahsedilir olmuþtur. Aslýna bakarsanýz yüzyýllardýr yaðlý güreþlerde uygulanan
aðalýk müessesesi, sponsorluða verilebilecek bir örnek gibi gözükse de modern anlamda
sponsorluðun karþýlýðý deðildir. Bununla birlikte çok köklü vakýf kültürü olan toplumumuzda
çoðu zaman baðýþ, yardým ile karýþtýrýlmaktadýr. Karþý düþünceye sahip olanlar ise reklam ile
karýþtýrmaktadýrlar.
Sponsorluk temel olarak iki bölüme ayrýlabilir. 'Sponsor olan' ve 'sponsor olunan'. Kelimeleri
þu þekilde deðiþtirirsek anlam daha da belirginleþiyor: 'sponsorluk deðeri olan' ve 'bu deðeri
satýn alan'.
Sponsorluðu daha iyi anlamanýn yolu aslýnda onu satýn alanlarýn dünyasýna inmekten geçiyor.
Bunu birkaç basit temel soruyu cevaplandýrarak yapmak isterim.
Soru 1: Firmalar neden varlar?
Bir firmanýn varolma sebebi, temel gayesi kazanç elde etmektir.
Soru 2: Firmalar nasýl kazanç elde ederler?
Firmalar talep olacaðýný düþündüðü veya talebi yaratabileceðine inandýðý bir ürünü-hizmeti
belirlediði hedef kitlesine satarak kazanç elde eder.
Soru 3: Bir firma ürününü-hizmetini nasýl satabilir?

Erkeklerde Eser Tekin tarih yazdý
Ýngiliz Scott Waites ile baþtan sona çekiþmeli maç oynamasýna raðmen 5-4'lük skorla elenen
Eser Tekin, bu sonuçla Erkekler Tekler'i ilk 8 içinde bitirerek tarihi bir sonuç elde etmiþ oldu.
Eser Tekin, ilk turda Ýtalyan rakibi Marco Framboas'ý 4-3 yendi. Erkekler Teklerde ikinci tura
yükselerek ilk 64'e giren sporcularýmýzdan Eser Tekin, Belçikalý David Venkel'i de 4-3
yenerek ilk 32 arasýna girdi. Eser Tekin, üçüncü turdaki rakibi Amerika Birleþik Devletleri
sporcusu Steve Brown'ý 4-1 yenerek büyük bir baþarýya imza attý ve ilk 16 sporcu arasýna
girdi. BO9 leg olarak oynanan Erkekler Tekler'de Çeyrek Final'in diðer maçlarýnda; Ýrlanda
Cumhuriyeti'nden Connie Finnan, Avustralyalý Anthony Fleet'i 5-3 yenerek Yarý Finale
yükselen ilk sporcu oldu. Çeyrek Finale giden yolda çok çekiþmeli bir maç oynayan Türkiye
Þampiyonu sporcumuz Eser Tekin, Avusturalyalý Geoff Kime'i 4-3 yenerek tarihi bir baþarýya
imza attý.
Bahadýr Alev, Trinidad & Tobago'dan Ricardo Spencer ile olan ilk tur maçýný 4-1 kazandý.
Alev, ikinci turda Japon Daisuke Akamatsu'ya 4-2 yenilerek ikinci turda Erkekler Tekler
mücadelesinden elendi. Emre Toros ise Avustralya'dan Anthony Fleet'e 4-1 yenilerek
Erkekler Tekler mücadelesine erken veda etti. Turnuvaya þanssýz baþlayan bir diðer
sporcumuz Arman Uður, Brezilyalý rakibi Bruno Rangel'e 4-2 yenilerek ilk turda elendi.
Bayanlar baþarýlý olamadý
Bayanlar teklerde ilk tur maçlarýnda milli sporcumuz Neslihan Algül Diniz, Ýsveçli rakibi
Maud Jansson'a 4-1 yenildi. Diðer bayan milli sporcumuz Duygu Karaca da ilk tur maçýnda
Kuzey Ýrlandalý rakibi Denise Cassidy'e 4-1 yenildi ve tekler serisine veda etti.
Erkekler takým müsabakalarý
Dünya Kupasý 2009'un ilk gününde oynanan Erkekler Takým maçlarýnda, Türkiye Grubundaki
maçlarda þu sonuçlarý elde etti:
Türkiye - Ýsviçre: 9-3
Ýsveç - Türkiye: 9-4
Türkiye - Galler: 3-9
Bu sonuçlara göre Türkiye grubunda Ýsveç ve Galler'in ardýndan 3. sýrada yer alarak Erkekler
Takým serisine veda etti.
Erkekler Takým maçlarýnda oynanan maçlarýn sonucuna göre finale Yarý Final'de Kuzey
Ýrlan'dayý 9-6 yenen Kanada ile Ýrlanda Cumhuriyeti'ni 9-6 yenen Hollanda adýný yazdýrdý.
Bayanlar takým müsabakalarý
Bayan Millilerimiz Neslihan Algül Diniz ve Duygu Karaca'nýn Grup 8'de oynadýklarý Bayanlar
Çiftler maçýnda elde ettikleri sonuçlar ise þöyle:
D.Jennings/A.Simons - Neslihan/Duygu: 0-4
Neslihan/Duygu - M.Jansson/C.Ekberg: 0-4
J.Jonathan/M.Morgan - Neslihan/Duygu: 4-1
Bu sonuçlara göre Türkiye grubundan çýkamazken, daha sonra oynanan maçlarda Yarý
Finalde Finlandiyalý rakiplerini 5-4 yenen Ýsveçli Jansson/Ekberg çifti ile Gallerli rakipleri
5-4 yenen Ýngiliz Ashton/Lawman çifti Bayanlar Çiftler finaline yükselen takýmlar oldu.
Milliler erkeklerde 16., bayanlarda 23. sýrada yer aldý
Bu müsabaka sonuçlarýna göre erkek milli takýmýmýz topladýðý 14 puanla 32 ülke arasýnda
16. sýrada yer alýrken; bayan milli takýmýz ise elde ettiði 1 puanla 23. sýrada kalmýþ oldu.

Bu sorunun da cevabý çok basit. Tabi ki pazarlayarak. Buraya kadar sorular gayet basitti deðil
mi. Bunlarý hepimiz biliyoruz. Devam edelim.
Soru 4: Pazarlama faaliyetleri nelerdir?
4P, 7P, 3C, yeni kavramlar. Firmalarýn temel kar elde etme amaçlarý deðiþmese de cevap biraz
zorlaþýyor. Sponsorluk da tam bu noktada kendini gösteriyor. Sponsorluk literatür olarak
pazarlamanýn 4P sinden biri olan promotion-tutundurma faaliyetleri içerisinde deðerlendirilen
bir araçtýr. Firmalar hayatta kalabilmek için tüm bu araçlarý hem kullanýyorlar hem de yeni
oluþanlarý takip etmeye çalýþýp kendilerine uyarlamaya çalýþýyorlar. Bu gerçekten zor bir iþ.
Spor markalar için bulunmaz bir fýrsat mý?
Bizler yani masanýn bu tarafýndakilerin de firmalarýn bu hayatta kalma mücadelelerini en
azýndan anlamalý ve sadece sponsorluk gözlüðü ile konumuza bakmamalýyýz. Yukarýda
sýraladýðýmýz her bir araç firmalarýn hedef kitleleri ile iletiþim kurmasýný ve nihai anlamda
üretilenin satýlarak kazanç elde edilmesi sonucuna götürecek araçlardýr. Ýletiþim araçlarý diyoruz.
Çünkü normal bir insanýn þehir yaþamýnda gün boyu bin 500 civarýnda maruz kaldýðý ticari
mesajlar içeriyor. Bu iletiþim karmaþasýnda sizce de 'spor' markalarýn karþýsýna bulunmaz bir
fýrsat olarak çýkmýyor mu? Bence bu sorunun cevabý hem 'evet' hem de 'hayýr'.
Markalar neden sponsorluðu kullanmak istiyor?
Konumuza bir de tarihi süreç açýsýndan bakarsak sponsorluðun markalarla iliþkisini anlayabilmek
için markalarýn oluþum süreçlerini ve iletiþim aracý olarak neden sponsorluðu kullanmak
istediklerini ortaya koymamýz gerekir. Avrupa ve ABD sanayi devrimini 18.yüzyýlda yaþadý, 19.
yüzyýlda üretim kapasitesini artýrmakla geçirdi. Ortaya çýkan refah ve yoksulluk sýrasýnda büyük
dünya savaþlarý atlattý. Teknolojik geliþimin, üretimin yüksek adetler ve düþük fiyatlarla yapýlmasýný
saðlamasý sonucunda müthiþ bir bolluk baþladý. Ürün ve hizmetlerin birbirine benzemesi sonucu
fiyatlarýn düþmesine "0"sýfýr kar marjý sendromunu da beraberinde getirdi. Ancak fiyat rekabetinin
büyümeye yardýmcý olmadýðý, acý sonuçlarla anlaþýlmaya baþlandý. Katma deðer yaratmanýn
yolu duygusal olarak baðlýlýk yaratmaktan geçiyordu. Ýþte bu gerçeðin anlaþýlmasý ile birlikte
markalar çaðý da baþlamýþ oldu.
Satýþ marka içinde
Marka kýsaca "bir ürünün deðerini artýran veya azaltan fiziksel veya duygusal deðerlerin toplamý"
olarak tanýmlanýyor. Bundan 20-30 yýl önce belli alanlarda faaliyet gösteren firmalar vardý.
Deterjan deyince bu gün olduðu gibi yüzlerce çeþit deterjan markasý gelmiyordu akýllara.
Hemen hemen her alanda birkaç firma ihtiyacý fazlasýyla görüyordu. Fakat ekonomik ve
teknolojik geliþmelerle birlikte yeni firmalar birbiri ardýna açýldý. Firmalar arasýnda hýzlý bir yarýþ
ve rekabet oluþtu. Farklý bir þey daha oldu; bizim deterjan firmasý, yað firmasý diye tanýdýðýmýz
firmalar markalaþmaya baþladýlar. Kimlikleri oluþtu. Ayný malý üreten onlarca marka çýktý ortaya.
Ve öyle bir noktaya gelindi ki daha kaliteli ürünü piyasaya sürenin kazandýðý bir ortam yoktu
artýk. Ürünlerin kaliteleri ve benzerlikleri birbirine o kadar yakýndý ki satýn almada tercih sebebi
olmaktan çoktan çýkmýþ durumdaydý. Ýþte böyle bir ortamda, yani günümüzde markanýn kimliði,
imajý, taþýdýðý deðerler ön plana çýkarak güçlü bir pazarlama ve satýþýn temel taþý haline geldi.
Bugün çoðu ürün satýlmamaktadýr, satýn alýnmaktadýr. Markanýn kimliði, imajý satýþ iþlemini
büyük ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr. Raflarýnda binlerce ürünün dizildiði bir maðaza düþünün.
Müþteriler tercih yaptýkça satýn alma iþlemi gerçekleþiyor. Peki ama "satýþ" o nerde? Satýþ
markanýn içindedir.
Markalarýn imajýnýn, taþýdýðý deðerin böylesine önemli olduðu bir ortamda sponsorluk kavramý
gittikçe önem kazanmaktadýr.
Nasýl baþarýlý sponsorluklar gerçekleþtiririz?
Marka, iletiþim ve pazarlama araçlarý hakkýnda söylediklerimizi þekillendirirsek þöyle bir resim
çýkýyor karþýmýza; bir tarafta özel sektörde faaliyet gösteren bir firmaya ait markamýz var ve
bu markanýn temel gayesi olan kazanç elde etmek için ürününü-hizmetini hedef kitlesine
satmasý gerekiyor. Bunun için hedef kitlesiyle iletiþim kurmasý þart. Pazarlamanýn 4P'sinden
birisi olan promotion-tutundurma faaliyetleri içerisindeki reklam, halkla iliþkiler, promosyon Hepsi
iletiþim kurmak için gerekli olan araçlar. Bununla birlikte tüm bu araçlarý içerisinde barýndýran
ve birlikte kullanýlabilen sponsorluk, markalar için tercih sebebi olmaya baþlýyor. Diðer tarafta
ise sporumuz var. Sporumuzun en temel gayesi hedef kitlesine spor yaptýrmak. Bunun için
hedef kitlesiyle iletiþim kurmasý gerek. Dikkat ettiyseniz hedef kitle ayný. Bu yazýyý okuyan
sizler ayný zamanda organizasyonunuza sponsor olmasý için çabaladýðýnýz markalarýn tüketicileri
deðil misiniz? Evet. Sporcular, izleyiciler, taraftarlar da öyle. Hepimiz birçok yerde birçok
markanýn hedef kitlesine giriyoruz. Hemen bir taným daha yapalým. "Markalarýn hedef kitlesine
ulaþmakta sporu, sporun ise hedef kitlesine ulaþmak için markanýn imkânlarýný kullanmasýndan
doðan ortaklýða 'spor sponsorluðu' diyoruz. Fakat masanýn bu tarafýnda iþler karþýdaki gibi
deðil ne yazýk ki. Baþarýlý sponsorluklar gerçekleþtirebilmek için;
 Özel sektörde geçerli olan temel kurallarýn spor sektöründe de geçerli olduðunu bilmemiz
gerekiyor.
 Organizasyonumuzu bir 'ürün' ve bu ürünü izleyecek, yapacak kesimi de 'hedef kitlesi' (tüketicimüþteri) olarak görmemiz gerekiyor.
 Tüketici tatmininin sadece özel sektörde deðil spor sektöründe de geçerli olduðunu bilmemiz
gerekiyor.
 Ürünümüzü ve pazarlama araçlarýmýzý sürekli geliþtirmemiz gerekiyor.
I.Bölümün sonucu:
Oyunu özel sektörün kurallarýyla oynamaya hazýr mýsýnýz?
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Avrupa Bocce Þampiyonasý Kazan'da yapýldý
14-18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Ankara Kazan'da yapýlan Avrupa Erkek Takýmlar Bocce þampiyonasýna 13 ülke
katýldý. Þampiyonada ülkemizi idareci Hakký Ünal, antrenörler Handan Sümer ve Alper Kabakçý, sporcular Caner
Makara, Þinasi Seleciler, Mehmet Karataþ ve Emre Abar temsil etti.
Açýlýþta, TBBDF Baþkaný Tekcan, salonun yapýmýna
ve Bocce sporuna katkýlarýndan dolayý Kazan Belediye
Baþkaný Lokman Ertürk'e teþekkür plaketi verdi.
Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini
de Tekcan'a plaket ve federasyon bayraðý hediye
etti.
Davetliler daha sonra Kazan yemekleri yerken,
Kazan'da yetiþen ürünlerden oluþan stantlarý gezdiler.
Milli takým çeyrek finale kalamadý

Salon açýlýþ töreni

Þampiyona öncesinde salon açýlýþý
Kazan Belediyesi Bocce Salonu'nda yapýlan
þampiyona öncesi salonun da açýlýþý yapýldý. Açýlýþý,
Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini,
Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýlarýndan
Mehmet Kocatepe, Nuri Demirci, Türkiye Bocce,
Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, Kazan Kaymakamý Veysel Beyru ve Kazan
Belediye Baþkaný Lokman Ertürk birlikte yaptýlar.

Avrupa Þampiyonasýnda kötü bir kura çeken milli
takýmýmýz, Ýsviçre ve Rusya ile ayný gruba düþtü. Ýlk
maçta Rusya ile karþýlaþan takýmýmýz, üçler maçýný
þanssýz bir biçimde kaybedince iþi zora soktu. Teklerde
milli takým galibiyeti bularak durumu eþitlese de, çiftler
maçýnda maðlup olunca karþýlaþmayý 2-1 yenik
kapadý. Ýkinci maçýnda þampiyonanýn seri baþý
takýmlarýndan Ýsviçre karþýsýnda varlýk gösteremeyen
takýmýmýz, maçý 3-0 kaybederek evinde oynadýðý
þampiyonada çeyrek final dýþýnda kaldý. Klasman
maçlarýnda ilk olarak Çek Cumhuriyeti ile eþleþen ve
bu maçý 3-0 kazanýrken, daha sonra 9nculuk maçýnda
KKTC'yi 2-1 maðlup ederek, þampiyonayý 9. sýrada
tamamladý.

Salonun açýlýþýný müteakip þampiyonanýn açýlýþ
törenine geçildi. Törende takýmlarýn geçiþinin
ardýndan, takýmlar tanýtýlýrken, ülkelerin milli marþlarý
da dinlendi. Milli marþýmýz okunurken seyircilerin hep
birden coþkuyla marþa eþlik etmesi salonda büyük
bir alkýþ aldý.

Genel Müdür Akgül salon ve çevresinde incelemeler yaptý

Baþkaný Ahmet Recep Tekcan, Kazan Kaymakamý
Veysel Beyru ve Kazan Belediye Baþkaný Lokman
Ertürk tarafýndan verildi.
Unutulmaz gala
Þampiyonanýn ardýndan Atakule Kubbe restoranda
verilen gala yemeði öncesinde, Kazan Belediye
Baþkaný Lokman Ertürk ve federasyonumuz Baþkaný
Ahmet Recep Tekcan tüm katýlýmcý ülkelere çeþitli
hediyeler takdim etti. Daha sonra EBA baþkaný
Casarini, kafile baþkanlarýna, yöneticelere, hakemlere
çeþitli hediyeler sundu. Gala yemeðinde Ankara
manzarasý eþliðinde doyasýya eðlenen katýlýmcýlar,
bir daha Ankara'da buluþmak temennisiyle ülkemizden
ayrýldýlar.

Þampiyanayý geniþ bir basýn ordusu izledi

Finalde inanýlmaz mücadele

Þampiyona açýlýþ töreni

Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini
yaptýðý konuþmada, Avrupa Þampiyonasý
organizasyonunun bir ülke için önemli bir görev
olduðuna iþaret ederek, ''Ben eminim ki Türkiye
Federasyonu'nun yegane amacý sadece organizasyon
yapmak deðil. Bocceyi Türk halkýna sevdirmek,
tanýtmak, yaygýnlaþtýrmaktýr. Sadece salonda deðil,
çevresinde de kýsa sürede inanýlmayacak derece bir
çalýþma gerçekleþtirilmiþ. Kendilerini kutluyorum.
Türk Federasyonu, Avrupa boccesini en üst düzeyde
temsil edecektir. Bocce sporcusundan, antrenörüne,
hakeminden yöneticisine tam bir gönül sporudur''
þeklinde konuþtu.

Þampiyonanýn finalinde iki güçlü ekip Ýtalya ve Ýsviçre
buluþtu. Ýtalya üçler maçýný rahatlýkla kazanýrken,
tekler ve çiftlere geçildiðinde Ýsviçre üstünlük kurdu.
Her iki oyunu da uzun süre önde götüren Ýsviçre,
tekleri kaybedince þampiyonluktan oldu. Ýnanýlmaz
bir mücadele yaþanan tekler maçýnda Ýsviçreli Bianchi,
Ýtalyan Benedetti karþýsýnda baþtan sona üstün
götürdüðü maçý son anda kaybetti. Mücadele
izleyenlere parmak ýsýrtýrken, tekler oyunu bitince
çiftler de sona erdi. Karþýlaþmanýn ardýndan Ýsviçre'li
oyuncular uzun süre göz yaþlarýna hakim olamadýlar.
Final maçýný Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus
Akgül de ilgiyle izledi.
Türk hakemlerin baþarýlý yönetimi
Þampiyonada 5 gün boyunca Türk hakemler büyük
bir baþarýyla görev yaptý. 10 hakemimiz maçlarý
ustalýkla yönetirken, Erdal Buyruk da turnuva direktör
yardýmcýsý olarak önemli bir ilke imza attý. Özellikle
genç hakemlerimiz turnuva direktöründen övgü
alýrken, hakemlerimizin ilerleyen yýllarda uluslararasý
düzeyde maçlarda da görev alabilecekleri kaydedildi.

Ödül Töreni

Türkmen, "Organizasyondan tam not aldýk"
Þampiyonanýn organizasyon komitesi baþkaný Dr.
Mutlu Türkmen, "Ýki ay önce sayýn Casarini Kazan'a
geldiðinde, burada þampiyonanýn yapýlabileceðine
inanmamýþtý. Ama biz kendisine her türlü teminatý
vererek, onu ikna etmiþtik. Casarini ve beraberinde
Ankara'ya gelen heyet, salonun bitmiþ halini görünce
tam anlamýyla þoka uðradýlar. Ankara Büyükþehir ve
Kazan belediyeleri tüm imkanlarý seferber ederek
muhteþem bir çevre düzenlemesi yaptýlar. Salonun
yaný sýra organizasyon hazýrlýðýmýz da mükemmeldi.
Tüm ülkeler için aþýlmasý zor bir çýta koyduk" dedi.
Türkmen, milli takýmýn þansýz bir kura çektiðini ve
ardýndan da seyirci baskýsýna dayanamadýðýný da
belirterek, "Kura çok
kötüydü. Rusya'yý
geçsek Ýsviçre vardý.
Onlara takýlsak direkt
Ýtalya ile oynayacaktýk.
Ancak takýmýmýz,
seyirci baskýsýndan
olsa gerek çok
rahatlýkla yeneceði
Rusya'ya yenildi.
Böylelikle ilk 8 dýþýnda
kaldý." dedi.

Ýtalya Ýsvicre finali nefes kesti

TBBDF Ahmet Recep Tekcan da Türkiye'nin ilk Bocce
salonunu Kazan'da açmanýn ve þampiyonayý burada
yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirerek,
''Kazan Belediyesi'nin desteði sayesinde bu salonu
yaptýk. Bocce sporunda yeni bir ülkeyiz. Ancak kýsa
zamanda ciddi baþarýlar elde ettik'' dedi.
Kazanlý gençlere de seslenen Tekcan ''Bu salonu
fýrsat bilin ve boþ býrakmayýn. Bu sporla uðraþmanýzý
sizin istikbaliniz açýsýndan da önemli buluyorum'' diye
konuþtu.
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KKTC Milli Takýmý da yarýþtý

Madalya töreni
Þampiyonada birinci Ýtalya ve ikinci Ýsviçre'nin
ardýndan, Hýrvatistan'ý maðlup ederek üçüncü sýrada
yer alan Avusturya takýmlarýna ödülleri, EBA Baþkaný
Casarini, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Saðlýk
Ýþleri Daire Baþkaný Sultan Seyhan, Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Vural,
Daire Baþkaný Ömer Öksüz, Federasyonumuz

Ankara þampiyona bilbordlarýyla donatýldý

