1 Ayda 3 Dev
Organizasyon!
Federasyonumuz Ekim ayý içerisinde birbirinden önemli 3 büyük
organizasyona baþarýyla ev sahipliði yaptý. Önce Ýzmir'de 50 ülkenin
katýlýmýyla Dünya Petank Þampiyonasý, ardýndan Antalya'da 28 ülkenin
katýlýmýyla Avrupa Dart Þampiyonasý ve son olarak da Ankara'da 38 ülkenin
katýlýmýyla Avrupa Bowling Þampiyonasý yapýldý.
Her üç faaliyet de organizasyon baþarýsý ile takdir toplarken, ülkemizin
tanýtýmý ve bu branþlarýn da ülkemize tanýtýmý açýsýndan büyük yarar
saðladý. Yerel yönetimlerin önemli destek saðladýðý þampiyonalara,
bölgesel ve ulusal basýn organlarý da geniþ yer ayýrdý.
Devamý iç safyalarda...

TBMM Baþkaný Mehmet Ali ÞAHÝN ve Genel Müdür Yunus AKGÜL,
Avrupa Þampiyonasýnda sporcularýmýzý yalnýz býrakmadý
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SAYFA 2

Ýlke'den bir ilk daha!

Eylül ayýnýn sonunda Ýtalya'da yapýlan Dünya Tekler
Bocce Þampiyonasýnda fýrtýna gibi esen Seda
Geridönmez, yarý-finalde ev sahibi rakibine az farkla
kaybetmesine raðmen, bronz madalya müsabakasýnda
baþarýlý olarak ülkemize ilk madalyayý kazandýrdý. Daha
sonra Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasý sýnavýna çýkan
millilerimiz, müthiþ bir performans sergileyerek 2 madalya
birden kazandý. Genç milli takým þampiyonada bronz
madalya elde ederken, Ramazan Ömeroðlu da bireysel
yarýþmalarda ikinci sýrada yer alarak gümüþ madalya
kazandý.

Akdeniz Oyunlarý'nda gümüþ madalya alarak dikkatleri
çekmeyi baþaran genç sporcumuz Ýlke Kumartaþlýoðlu,
Fr a n s a ' d a y a p ý l a n D ü n y a B a y a n l a r B o c c e
Þampiyonasý'nda yine gümüþ madalya kazanarak tüm
camiayý sevince boðdu. Üst üste 2 gümüþ madalya
kazanan Kumartaþlýoðlu, baþarýsýnýn tesadüfi olmadýðýný
kanýtlarken, ülkemizin de Bocce'de sýnýf atladýðýný bir kez
daha ortaya koydu.
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Devamý 6 ve 8de
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SAYFA 5

Haber

Ahmet Recep
TEKCAN

Perdeyi Seda Geridönmez açtý

Haber

Tam Yol
Ýleri!

Haber

Baþyazý

Sporcularýmýz son yýllarda yakaladýklarý
baþarý çýtasýný çok daha yükseðe
taþýyarak, Avrupa ve Dünya
Þampiyonalarýnda final mücadelesine
kadar gelmeyi baþardý. Avrupa
Þampiyonasý'nda Ramazan Ömeroðlu,
Dünya Þampiyonasýnda Ýlke
Kumartaþlýoðlu gümüþ madalya elde
ederek tarihi sonuçlara imza attýlar.

Furkan
Avrupa
Þampiyonu

SAYFA 8

Baþyazý

Tam yol ileri!
Ahmet Recep TEKCAN

milli takýmýmýzýn elde ettiði bronz
madalya ve Ramazan Ömeroðlu'nun
kazandýðý gümüþ madalya geldi.

Deðerli okuyucular,
Bir önceki bültenin baþlýðýnda 2010
yýlýyla ilgili olarak 'Ümit doluyuz' baþlýðýný
kullanmýþtým. Bültenin bu sayýsýnýn
sayfalarýnda gezindiðinizde,
ümitlerimizin boþa çýkmadýðýný, hatta
beklentilerimizi aþtýðýný rahatlýkla
görebilirsiniz.
Yine önceki bültenimizde 2010 yýlýna
her yönüyle hýzlý girdiðimizi söylemiþtik.
Hýzýmýzý hiç kesmeden hatta artýrarak
yolumuza devam ediyoruz.
Ancak þunu da belirtmek gerekiyor.
Ülkemizde amatör spor yönetimi, birçok
nedenle oldukça aðýr bir sorumluluk.
Dolaylý veya doðrudan sporla ilgili
kurumlarýn amatör spora dönük oturmuþ
bir vizyonlarý yok. Dahasý ülkemizde
spor örgütlenmesi henüz çok saðlýklý
temeller üzerine kurulmuþ deðil.
Bir yandan spor örgütünün yeniden
yapýlanma sancýlarý, diðer yandan
ülkenin genel kamu yönetim
politikalarýndaki dönüþümün
tamamlanmamasý, spor yöneticilerinin
de iþini hayli zorlu kýlýyor.
Tabi ki elimizde olmayan nedenlerden
dolayý þikâyet edip, kendimizi
meskenete teslim etmiþ deðiliz.
Gücümüz dâhilinde görevimizi en iyi
yapmak için tüm imkânlarýmýzý seferber
ediyoruz. Ve memnuniyetle görüyorum
ki her yeni Bülten'de siz okuyuculara
verecek önemli müjdelerimiz oluyor;
sizlerle paylaþacak yeni baþarýlarýmýz,
yeni projelerimiz, yeni heyecanlarýmýz
çýkýyor
Evet, geçen aylarýn ardýndan kendimizi
tartacak tüm sýnavlardan olumlu
dönütler aldýðýmýzý söylemekten gurur
duyuyorum.
Bu sýnavlardan en önemlisi þüphesiz
Uluslararasý Þampiyonalarda elde edilen
sonuçlar. Haziran ayýnda Avrupa
Elektronik Dart Þampiyonasýnda Furkan
Gültekin kardeþimizin yýldýzlar
kategorisinde aldýðý madalya, bereketli
geçen uluslararasý yarýþma sezonunun
da müjdecisi oldu. Eylül ayýnda Dünya
Bocce Þampiyonasý'nda Seda
Geridönmez'in bronz madalyasý geldi.
Hatýrlýyorum da daha 2 yýl öncesine
kadar çeyrek finale kalýnca önemli bir
baþarý kazandýk diye bayram ediyorduk.
Þimdi ise Seda ev sahibi Ýtalyan
karþýsýnda son dakikalarda finali, altýný
kaybetti diye üzülüyoruz.
Seda'nýn ardýndan Ekim ayýnda Gençler
Bocce Avrupa Þampiyonasýnda genç

Son olarak ise kurban bayramý
arifesinde Ýlke Kumartaþlýoðlu, Dünya
Bayanlar Bocce Þampiyonasýnda
gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Ýlke,
tüm camiamýza erken bayram sevinci
yaþatmýþ olsa da, biz son topta kaçan
þampiyonluða üzüldük.
Ýþte nereden nereye... 2 yýl önce çeyrek
finale sevinirken, þimdi gümüþ
madalyaya bile üzülebiliyoruz. Bu
özellikle Bocce disiplininde çýtayý ne
kadar yükselttiðimizin açýk göstergesi.
Tüm disiplinlerde artýk bütün dünya bizi
ilk 8 içerisinde görüyor ve madalya için
de potansiyel aday olarak kabul ediyor.
Ýkinci olarak kendimizi tartacak önemli
bir gösterge de ev sahipliði yaptýðýmýz
organizasyonlar oldu. Ekim ayý
içerisinde birbiri ardýna yaptýðýmýz Dünya
Petank Þampiyonasý, Avrupa Dart
Þampiyonasý ve Avrupa Bowling
Þampiyonasý vesilesiyle Türk sporunun
gündemine oturduk.
Ýzmir'de Konak Belediyesi'nin hiçbir
desteðini esirgemeden sahiplendiði
Dünya Petank Þampiyonasý vasýtasý
ile 50 ülkeden kafileler ülkemize geldi.
Uluslararasý Ýzmir Fuarý'nda müthiþ bir
ortamda yapýlan þampiyona, TRT ve
Fransýz Sport Plus kanallarýnýn canlý
yayýnlarýyla tüm dünyaya ulaþtý.
Þampiyona sonrasýnda çeþitli meslek
ve ticaret odalarýnýn basýna da yansýyan
federasyonumuz ve belediye için
yayýnladýklarý teþekkür mesajlarý ise ne
denli önemli bir iþ yaptýðýmýzýn en önemli
göstergeleri oldu. Þampiyonada ülkemiz
her yönüyle önemli kazanýmlar elde etti.
Dünya Þampiyonasýnýn hemen ardýndan
Antalya Kemer'de 28 ülke takýmýnýn
mücadele verdiði Avrupa Dart
Þampiyonasýný organize ettik.
Anatolians Group'un fedakâr çalýþmasý
ve Kemer Belediyesi'nin önemli
katkýlarýyla gerçekleþen þampiyonada
ülkemiz büyük bir takdir kazandý.
Þampiyona henüz tamamlanmadan
bütün katýlýmcýlar ülkemizin önümüzdeki
yýllarda yapýlacak Avrupa ve Dünya
Þampiyonalarýna da ev sahipliði
yapmasý temennisini dile getirmekten
geri durmadý.
Ekim ayýnýn üçüncü dev organizasyonu
ise 38 ülkenin katýlýmýyla gerçekleþen
Avrupa Bowling Þampiyonasý oldu.
Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin
önemli bir katký saðladýðý þampiyona,
Bilkent Rollhouse Bowling Salonu'nda
yapýldý. Þampiyona esnasýnda TBMM
Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve Gençlik
ve Spor Genel Müdürü Yunus
Akgül'ün yaptýklarý ziyaret, hem milli
sporcularýmýz hem de bizler için büyük
bir moral oldu. Ankara'da baþarýyla
tamamlanan Avrupa Þampiyonasý'nýn
ardýndan tüm katýlýmcýlar ülkelerine güzel

Baþkan
anýlarla geri döndü. Eurosport
kanalýnda ilk kez Avrupa Bowling
Þampiyonasý yayýnlanarak, ülkemizin
tüm dünyadan izlenmesi saðlandý.
Her üç organizasyonda da yüzlerce
arkadaþýmýz büyük bir özveriyle çalýþtý.
Katkýlarý geçen tüm kiþi ve kurumlara
büyük bir teþekkür borçluyuz. Ýyi ki
varsýnýz!
Sportif ve organizasyon baþarýlarýmýzýn
dýþýnda, önemli bir sýnavýmýz da alt yapý
çalýþmalarýnda oldu. Geçen yýl
tamamladýðýmýz Kazan Bocce
Salonu'nun ardýndan, bu yýl da
Ankara'nýn en merkezi noktalarýndan
birinde Bowling ve Dart Salonu olarak
iþletmeye açmak üzere deðerli bir
gayrimenkul satýn aldýk. Genel
Müdürlüðümüzün, Spor Toto Teþkilatýnýn
ve sponsorlarýmýzýn saðladýðý ve
saðlayacaðý katkýlarla, 2011 yýlýnda bu
tesisi de Türk sporunun hizmetine
sokmayý arzuluyoruz. Bocce'de olduðu
gibi Bowling ve Dart'ta da
kazanacaðýmýz yeni tesislerin
uluslararasý faaliyetlerde baþarý çýtamýzý
hýzla yükselteceðine gönülden
inanýyoruz. Bu nedenle Ankara 19 Mayýs
Spor Kompleksi içerisinde bulunan ve
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce
federasyonumuza tahsis edilen çadýr
salonu hýzla camiamýzýn hizmetine
sunmaya hazýrlanýyoruz. Ayrýca Dünya
Þampiyonasý'nýn ardýndan Ýzmir Gençlik
ve Spor Ýl Müdürü Sabri Sadýklar'ýn
baþlattýðý bir çalýþma ile bu ilde de yeni
bir Bocce tesisi kazanmaya
hazýrlanýyoruz.
Alt yapý çalýþmalarýmýz tesisleþme
projeleri ile de sýnýrlý kalmýyor. Baþta
okullar olmak üzere, gençlik merkezleri,
spor kulüpleri, kamu hizmet birimleri
nezdinde branþlarýmýzý tanýtmak ve
yaygýnlaþtýrmak için yoðun bir çalýþma
yürütüyoruz. 2011 yýlýnda branþlarýmýzý
hem orta dereceli okullar hem de
üniversiteler arasý yarýþmalara dâhil
etmeye hazýrlanýyoruz.
Kýsaca özetlemek gerekirse;
imkânlarýmýzýn ve sýnýrlýlýklarýmýzýn
farkýnda olarak ve iyi niyetle
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Nitekim
vicdan ehli herkesin takdirini kazanýrken,
çeþitli eleþtiriler de alýyoruz. Yönetim
sürecinin fayda saðlayan bir girdisi
olarak yapýcý eleþtirilerden yararlanýrken,
ahlaki dayanak ve eleþtiri kültüründen
mahrum bir takým kimselerin saldýrýlarýna
ise aldýrmýyoruz bile!
Son olarak bu yoðun dönemde yapmýþ
olduðumuz Mali Genel Kurula katýlarak
desteklerini ortaya koyan tüm genel
kurul delegelerimize þükranlarýmý arz
ediyorum. Elbirliðiyle daha baþarýlý
günlere eriþmek dileðiyle, tüm
camiamýza selam ve saygýlarýmý
sunuyorum.

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
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Ahmet Recep
Tekcan, yeniden
Dünya Bocce
Konfederasyonu
yönetiminde!

Federasyon Baþkanýmýz Ahmet Recep Tekcan, Dünya
Bocce Konfederasyonu (CBI) Genel Kurulunda en
fazla oyu (32 oy) alarak tekrar 4 yýllýðýna yönetim
kurulu üyeliðine seçildi.
Dünya Þampiyonasý dolayýsýyla, 30 Eylül tarihinde
toplanan Dünya Bocce Konfederasyonu (CBI) Genel
Kurulunda, Ahmet Recep Tekcan tekrar yönetime
seçilerek görev süresini 4 yýl daha uzattý. Genel Kurul
toplantýsýna katýlan 32 ülkeden tümünün desteðini
alan Tekcan, 2014 yýlýna kadar konfederasyon
yönetiminde görev yapacak.
Genel Kurulda 12 aday arasýndan ilk 6 arasýna
girmekten ve oybirliði ile seçilmekten büyük
memnuniyet duyduðunu ifade eden Tekcan,
"Bocce'de her geçen gün aðýrlýðýmýz artýyor. Yakýn
gelecekte hem sahada hem masada daha da etkili
olacaðýz" dedi. Bu arada CBI Genel Kurulunda Ýtalyan
Romolo Rizzoli de tekrar baþkanlýða seçildi.

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

Tasarým ve Baský
www.kenarplatform.com.tr
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.

Avrupa Bowling Þampiyonasý
Ankara'da yapýldý
25 - 31 Ekim 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Rollhouse
Bowling Salonunda yapýlan Avrupa Tekler Bowling
Þampiyonasýnda 38 ülkeden 74 sporcu yarýþtý. Bu dev
organizasyonda ülkemizi erkeklerde Habib Doðan,

bayanlarda ise Gülhan Aksular temsil etti.
Þampiyonanýn açýlýþ töreninde konuþan Türkiye Bocce
Bowling Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
Ankara'nýn ve Türkiye'nin en iyi þekilde tanýtýlacaðý bu büyük
organizasyona, þehrin ilgisinin büyük olduðunu söyleyerek,
"Bowlingin eðlence anlayýþýndan çok, dünya sporu olduðunu
bir kez daha hatýrlatmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Türkiye'de bowling sporunun çok hýzlý bir þekilde yayýldýðýný
belirten Tekcan, Avrupa Þampiyonasýnýn da bu ilgiyi
katlayarak hýzlandýracaðýný sözlerine ekledi.
Törende konuþma yapan Gençlik ve Spor Genel Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe ise, Ankara'da 38 ülkeden
gelen sporcularý aðýrlamaktan memnuniyet duyduklarýný

ifade ederek, "Ýþte dünya ve bölge barýþýnýn teminatý insanlar
burada. Spor dünyada her türlü engeli aþarak insanlarý
buluþturan ve birleþtiren güçlü bir araç" dedi. Kocatepe
ayrýca yapýlacak baþarýlý bir organizasyonun önümüzdeki
yýllarda ülkemize Dünya Þampiyonasý yapýlmasý için önemli
bir referans olacaðýný kaydetti

Meclis Baþkaný Þahin'den moral ziyareti
TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin ve Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Yunus Akgül, Avrupa Bowling Þampiyonasýnýn 3.
gününde þampiyonaya gelerek, milli sporcularýmýza destek
verdiler. Þahin, müsabakalarý uzun süre ilgiyle takip izlerken,

Açýlýþ törenine çocuklar renk kattý

maç aralarýnda milli takým sporcularýmýzla sohbet ederek
onlara da moral verdi.

Baþkan Þahin; Türkiye'de Bowlingin hýzla yükselen bir spor
dalý olduðunu kaydederek, "Ülkemizde her geçen gün yeni
salonlar açýlýyor. Bowlingin spor olarak yaygýnlaþmasýna
paralel olarak uluslararasý baþarýlar da gelecektir" dedi.
Þahin, Bowling sporunun ailece yapýlabilecek çok güzel
bir spor dalý olduðunu belirterek, çocuklarýn bu spora erken
yaþlarda baþlayýp çok iyi derecelerle ülkemizi temsil etmesi
gerektiðini de sözlerine ekledi.

gerektiðini kaydeden milli takým antrenörü Orhan Tola,
"Sporcularýmýzýn her ikisi de madalyaya ne kadar yakýn
olduklarýný herkese gösterdi. Þans bize gülse madalya
kürsüsünde olabilirdik. Önümüzdeki þampiyonalarda
mutlaka sonuç alacaðýz" dedi.

Bayanlarda Finlandiya, erkeklerde

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet
Recep Tekcan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, "Meclis Baþkanýmýzýn ve genel müdürümüzün
ziyareti, hem sporcularýmýz hem de organizasyon çalýþanlarý
için çok önemli bir destek oldu. Sporcularýmýzýn en iyi
mücadeleyi ortaya koyarak bu desteði karþýlýksýz
býrakmayacaðýna inanýyorum" dedi. Salondan ayrýlýrken
TBMM Baþkaný Þahin'e þampiyona tiþörtü hediye edildi.

Aksular finali kýlpayý kaçýrdý!
Þampiyonada Gülhan Aksular müthiþ bir performansla
elemelerde son oyuna kadar ilk 8 içerisinde yer alýrken,
son oyundaki þanssýz sonuçla final grubu dýþýnda kaldý.
Aksular, son oyunda talihsiz biçimde düþük bir skor üretince
ilk 8 dýþýnda kaldý. Aksular Þampiyonayý 9. sýrada
tamamlarken, tüm kafilemiz büyük bir üzüntü yaþadý. Son
oyuna kadar 7. sýrada yer alan sporcumuz, madalya þansýný

Ankara þampiyona bilbordlarýyla süslendi

talihsiz bir biçimde kaybetmesine raðmen tüm otoritelerden
tam puan aldý.
Erkeklerde yarýþan milli sporcumuz Habib Doðan ise
kendisinden bekleneni veremedi. Daha önce Avrupa
üçüncülüðü yaþayan sporcumuz, þans faktörünü bir türlü
aþamadý. Ýstikrarlý bir mücadele ortaya koymasýna raðmen
yüksek skorlar çýkaramayan Doðan, þampiyonayý ancak
20. sýrada tamamlayabildi.

Norveç'li sporcu þampiyonluða ulaþtý
Avrupa Þampiyonasýnda bayanlarda finalde Litvanya'lý Maria
Tcakenko'yu geride býrakmayý baþaran Finlandiya'lý Kristina
Pollanen þampiyonluða ulaþýrken, erkeklerde ise zorlu bir
final müsabakasýnýn ardýndan Ýsveç'li Dennis Eklund'u
maðlup etmeyi baþaran Norveç'li Svein Ake Ek þampiyon
oldu.

Þampiyonanýn ardýndan düzenlenen ödül töreninde Gençlik
ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe, Avrupa
Federasyonu yöneticisi ve þampiyona direktörü Roni
Ashkenazi ve iþletme sahibi Osman Aydýn'a birer plaket
takdim etti. Þampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri
Mehmet Kocatepe, Roni Ashkenazi, Osman Aydýn ve TBBDF
Baþkan Vekili Dr. Mutlu Türkmen tarafýndan verildi. Tören
sonunda Türkmen, ETBF bayraðýný 2011 yýlýnda Avrupa
Tekler Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak olan Finlandiya
federasyonu yöneticisine teslim etti.

Sonucun milli takým adýna baþarý olarak deðerlendirilmesi

Dereceye girenler toplu halde
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Ýzmir'de yapýlan Dünya Petank
Þampiyonasý ilklere sahne oldu

Açýlýþ töreni

Ýzmir'in ev sahipliði yaptýðý ve 50 ülkenin katýldýðý Dünya Petank Þampiyonasý, birçok açýdan ilklere sahne oldu.
7-10 Ekim tarihleri arasýnda Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný 5 no'lu holde gerçekleþen 45. Dünya Petank Þampiyonasýna,
Dünyanýn dört bir yanýndan kýtasal kontenjaný geçmeyi baþaran 48 ülke katýldý. Þampiyonanýn alt klasmaný olan Milletler
Kupasýnda yarýþan Seyþel ve Gine ile birlikte toplam 50 ülke þampiyonaya katýlmýþ oldu.
Fransýz Canal Plus tarafýndan da paylaþýldý. Canal
Plus üzerinden 50 ülkede final canlý ve banttan
izlenebildi. Ayrýca Ýsveç Federasyonu da tüm
karþýlaþmalarýný web üzerinden canlý yayýnladý. Birçok
ulusal ve bölgesel TV kanalý salondan kýsa canlý
yayýnlar yaparken, haber bültenlerinde de þampiyona
geniþ yer buldu. Bölgesel TV kanallarýnda ise canlý
stüdyo yayýnlarý yapýldý.

Açýlýþ öncesi yapýlan kortej

Ýlk kez kotalý þampiyona yapýldý!
Bu yýl 45.cisi düzenlenen Dünya Petank Þampiyonasý
ilk kez kotalý olarak yapýldý. Daha önce açýk olan
þampiyonaya bu kez sadece 2009 yýlýnda belirlenen
kýtasal kotalarý geçen takýmlar katýldý. Diðer yandan
7 Ekim'de yapýlan Uluslararasý Petank Federasyonu
Genel Kurulunda, 2012 Dünya Þampiyonasýnýn
Fransa'nýn Marsilya kentinde yapýlmasý kararý alýndý.
Konak Belediyesi'nden büyük destek
Bocce sporuna 2006 yýlýndan beri büyük destek
saðlayan Konak Belediyesi, Dünya Þampiyonasýnýn
da ana sponsoru oldu. Organizasyonla ilgili büyük
katký saðlayan Konak Belediyesi Baþkaný Dr. Hakan
Tartan, 3 gün boyunca müsabakalarý da yakýndan
izleyerek sporculara destek verdi. Tartan, Konak
Belediyesinin birçok alanda ilklere imza attýðýnýn altýný
çizerek, "Ýlk kez ülkemizde Dünya Þampiyonasýna ev
sahipliði yapýyoruz. 50 ülkeyi ilimize getirmek ve
Dünyanýn dört bir yanýndan insaný güzel ilimizde
aðýrlamaktan dolayý büyük bir memnuniyet
duyuyorum. Ýzmir ve Türkiye adýna baþarýlý bir tanýtým
yapýldý. Bu tür baþarýlý organizasyonlarla þehrimiz
kazanýyor. Ýzmir'in hem tanýtým hem de ekonomik ve
sosyal geliþimine katký saðlanýyor" dedi.

Ayrýca Konak Belediyesi tarafýndan hazýrlanan binlerce
tanýtým materyali, bilbordlar, afiþler, broþürler, kitapçýklar
ve hatta yerlere yapýþtýrýlan reklamlarla önemli bir
tanýtým yapýldý. Özellikle Ýzmir'in kalabalýk semtlerinde
yerlere yapýþtýrýlan top resimleri büyük bir ilgi uyandýrdý.
Nefes kesen finali Fransa kazandý!
Dünya Þampiyonasýnýn finali de her zaman
görülmeyecek ve nefes kesen bir karþýlaþmaya sahne
oldu. Ýspanya'yý yenerek finale gelen Fransa,
Moritanya'yý geçerek finale çýkan Madagaskar
karþýsýnda oldukça zorlandý. 1,5 saat süren ve büyük
bir çekiþmeye sahne olan maçý Fransa 13-12
kazanarak þampiyon olurken, tribünleri dolduran
büyük kalabalýk ise ikinci olan Madagaskar'ý alkýþladý!
Final TRT 3 ve Sport Plus kanallarýndan da canlý
yayýnlandý.

Þampiyona öncesinde yapýlan basýn toplantýsý

ilk turda 66 sayý toplayan Belçika'lý Weibel Dünya
rekorunun yeni sahibi olurken, altýn madalyanýn sahibi
ise Fransýz Leboursicaud oldu. Weibel þampiyonayý
3. sýrada tamamlarken, ikinciliði ise Tahiti'li Manea
aldý. Altýn Noktada yarýþan milli sporcumuz Mustafa
Yýlmaz ilk turda 35 sayý ile baþarýlý bir performans
ortaya koyarak repeseja kalsa da, ikinci turda 25 sayý
toplayýnca 11. sýrada kaldý ve çeyrek final þansýný
yitirdi.
Milliler iyi baþladý, kötü bitirdi
Ramazan Ardýçlýk, Mustafa Yýlmaz, Erol Bal ve Mesut

Altýn Noktada rekor Weibel'in þampiyonluk
Leboursicaud'nun
Diðer yandan þampiyonada Altýn Nokta yarýþmasýnda

Baþkan Tartan, ilk gün akþam tüm delegasyon
baþkanlarýný yemekte misafir ederken, son gün ise
gala yemeðinde de yaklaþýk 500 kiþiyi aðýrladý. Konak
Belediyesi'nin cömert ev sahipliði tüm Dünya ülkelerinin
büyük bir takdirini topladý.
Büyük tanýtým
Dünya Petank Þampiyonasý boyunca 3 günde TRT 3
ekranýnda 3 maç canlý yayýnlanýrken, final yayýný

4

TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU
www.tbbdf.gov.tr  ARALIK 2010

Altýn noktayý Leboursicaud kazandý

Türkiye þampiyonaya galibiyetle baþladý

Milli takýmý Sarar giydirdi

Seferihisar, Kuþadasý ve Konak Belediyeleri ile
yaptýðýmýz görüþmelerin ardýndan, þampiyonayý Konak
Belediyesi himayesinde yapma kararý aldýk. Konak
Belediyesi her yönüyle muhteþem bir organizasyona
imza attý. Baþkan Tartan'ýn nezdinde tüm ekibini
kutluyor ve desteklerinden ötürü teþekkür ediyorum"
dedi.

Zorlu finalin ardýndan Fransa birincilik kürsüsünde

Ýzmir'de esnaf bayram etti!

Ergiþi'den oluþan Türk milli takýmý þampiyonaya iyi
baþladý. Seyirci desteðini arkasýna alan milli takým ilk
turda Ýsveç'i 13-7, ikinci turda Finlandiya'yý 13-12
maðlup ederek þampiyonaya iyi bir baþlangýç yaptý.
Ancak üçüncü turda Ýtalya'ya 13-7, dördüncü turda
Moritanya'ya 13-3 maðlup olan milliler, ikinci eleme
grubuna geçme þansýný son maça býraktý. Son maçta
Galler'i 13-0 geçen milliler, bu farklý skorla ilk grubu
13. sýrada tamamlamayý baþardý. Ýlk 24 maçlarýnda
Senegal ve Ýngiltere ile eþleþen takýmýmýz, Senegal'e
13-10, Ýngiltere'ye 13-6 kaybederek, ilk 16 dýþýnda

kaldý. Son gün milletler kupasýnda Hollanda'ya 13-10
yenilenen milliler þampiyona dýþý kaldý. Milletler
Kupasýnýn sahibi ise finalde Cezayir'i maðlup eden
Tahiti oldu.
Tekcan, "Muhteþem bir organizasyon oldu"
Dünya Þampiyonasý ile ilgili bir deðerlendirme yapan
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
þampiyonanýn ülkemize verilmesinin 4 ay öncesine
dayandýðýný hatýrlatarak, "Tayvan'ýn organizasyondan
çekilmesinin ardýndan hemen devreye girdik.

Final maçý büyük ilgi topladý

Ýzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný
Zekeriya Mutlu þampiyonanýn Ýzmir'de
gerçekleþtirilmesi ve dört gün boyunca kentte
hareketliliðin yaþanmasýnýn sevindirici olduðunu
söyledi. Mutlu þunlarý söyledi: "7-10 Ekim tarihleri
arasýnda Ýzmir'de gerçekleþtirilen 45. Dünya Petank
Þampiyonasý'nýn kent ekonomisine olumlu katkýlar
saðladýðýna inanýyorum. 48 ülkeden 300 sporcunun
katýldýðý þampiyona, Ýzmir esnafýna kýsa süreli de olsa
soluk aldýrmýþtýr. Ayrýca þampiyonanýn TRT'den
yayýnlanmasý, çeþitli ülkelerde yaþayan milyonlarca
insana Ýzmir'in etkin tanýtýmýnýn
yapýlmasýný saðlamýþtýr. Ýzmir bir
t u r i z m k e n t i d i r. B u t i p
organizasyonlar da Ýzmir'in
Dünyada ve Avrupa'da daha
fazla tanýnmasýna, yurt dýþýndan
kente daha fazla turistin
gelmesine vesile olmaktadýr.
Konak Belediyesi Petank
Þampiyonasý ile baþarýlý bir yerel
yöneticilik sýnavý vermiþtir.
Belediye Baþkaný Hakan
Tartan'ýn þahsýnda þampiyonanýn
gerçekleþtirilmesinde emeði
olan herkesi gönlüden
kutluyorum. Ýzmir'in ticari
hayatýna ve ekonomisine de
canlýlýk getirdi. Þampiyona için
Ý z m i r ' e g e l e n s p o r c u l a r,
yöneticiler, yabancý basýn
mensuplarý ve izleyiciler
esnafýmýza ciddi katkýlar saðladý,
iþ potansiyeli arttý. Kentimize bu
þampiyonayý kazandýran Konak
Belediye Baþkaný Dr.Hakan
Tartan'ý kutluyorum. Bundan
sonraki süreçte Ýzmir'e getirilecek
olan tüm þampiyonalarýn da
baþarýyla gerçekleþtirilmesi için
esnaf teþkilatýmýz da üzerine
düþen ödevleri yerine getirmeye
hazýrdýr."

Kemer'de Uluslararasý Petank
Turnuvasý yapýldý
6 ülkeden 96 sporcunun katýlýmýyla Kemer'de
yapýlan Uluslararasý Petank Turnuvasýnda Türk
sporcular 3 gümüþ madalya elde etti.

5-7 Kasým 2010 tarihleri arasýnda yapýlan
Uluslararasý Petank Turnuvasý'nda takýmlarda toplam
28 ekip madalya mücadelesi verdi. Finalde Rusya
karþýsýnda baþarý olamayan, Birkan-Taha-Mikail
ikincilikle yetinirken, üçüncülük maçýnda ise Lübnan
karþýsýnda baþarýlý olamayan Hüseyin-Ýlke-Talia
dördüncü sýrada kaldý.
Çiftler maçýnda ise Mutlu Türkmen-Yacine Kafi ikilisi
final maçýnda Lübnan karþýsýnda maðlup olunca
ikinci sýrada kaldý. Üçüncülük mücadelesinde ise
Libya'yý maðlup eden Rusya bronz madalyanýn
sahibi oldu.

Çift bayanlarda ise finalde Lübnan'lý ekibi maðlup
eden Rus takýmý þampiyonluða ulaþýrken, üçüncülük
maçýnda Handan-Hülya çiftini maðlup eden bir
diðer Rus takýmý bronz madalyayý elde etti.
Turnuvada 2 tur üzerinden oynanan Altýn Nokta
müsabakasýnda Rus Strelchuk final turunda
kaydettiði 29 puanla altýn madalyayý alýrken, 27
puanla Musa Altun ikinci ve 24 puanla bir diðer
Rus sporcu Durnchev üçüncü sýrada yer aldý. Ýlk
turda 41 sayý kaydederek Lübnan rekorunu kýran
Jamal Hijazy ise final turunda ayný baþarýyý
gösteremeyince derece elde edemedi.
Turnuva sonunda yapýlan ödül töreninde dereceye
giren sporculara ödülleri Muratpaþa Kaymakamý
Fatih Kocabaþ tarafýndan takdim edildi.
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Kemer'de 28 Ülkenin Katýlýmýyla Yapýlan Avrupa
Dart Þampiyonasý Organizasyon Baþarýsýyla
Takdir Topladý

14-17 Ekim tarihleri arasýnda Kemer'de yapýlan Avrupa Dart Þampiyonasýna katýlan 28 ülke organizasyona tam not verdi.

Türk milli takýmý

Türkiye, Dart'ta Avrupa'nýn en büyük organizasyonunu
baþarý ile gerçekleþtirdi. Ýngiltere'nin zaferiyle sonuçlanan
WDF Avrupa Dart Þampiyonasý 2010, katýlan 28 ülke
temsilcilerinden tam not aldý. 2012 Avrupa Dart
Þampiyonasý'nýn ev sahipliðini üstlenen Almanya
federasyonunun yaþanan sýkýntýlar nedeniyle
organizasyonu gerçekleþtirememesi durumunda,
önümüzdeki þampiyonayý da Türkiye'nin üstlenmesi
ihtimali doðdu.
Antalya, Kemer'de 14-17 Ekim tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen ve organizasyonu Anatolians Group
tarafýndan yapýlan WDF Avrupa Dart Þampiyonasý 2010,
erkeklerde Ýngiltere, bayanlarda ise Galler'in zaferiyle
sonuçlandý. 28 ülkenin katýldýðý Þampiyonada Türkiye

Çift erkekler birincilerine madalyalarýný baþkan Tekcan verdi
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Avrupa Þampiyonu olan Ýngiltere takýmýna kupa ve madalyalarýný Belediye Baþkaný Mustafa Gül takdim etti

erkeklerde toplamda aldýðý 13 puanla 13. sýrada,
bayanlarda ise 1 puanla 20. sýrada yer aldý.
Avrupa Þampiyonasýnda bireysel ya da çiftlerde hiçbir
sporcumuz derece elde edemezken, Utku Karaca, tekli
maçlardaki yüksek ortalamalarýyla göz
doldurdu.
Kemer Belediyesi ve Efes Dark
sponsorluðunda yapýlan þampiyonaya
katýlan tüm ülkeler, organizasyondan
büyük bir memnuniyetle ayrýlýrken,
Türkiye'nin bu tür organizasyonlarý
yapacak ülkeler için çýtayý oldukça
yükselttiðini belirtmekten de geri
kalmadý.
Bu arada yapýlan Avrupa Federasyonu
genel kurul toplantýsýnda, 2014 Avrupa
Dart Þampiyonasý'na talip olmak
isteyen Estonya Dart Federasyonu
temsilcileri, organizasyon standartlarý
Türkiye'deki gibi olacaksa, böyle bir
organizasyonun altýndan
kalkamayacaklarýný belirterek, ev
sahibi olma taleplerinden
vazgeçtiklerini açýkladýlar.
2012 Avrupa Dart Þampiyonasý'ný
düzenleyecek olan Almanya Dart

Federasyonu içinde yaþanan sýkýntýlar da toplantýda
gündeme geldi. Organizasyon'un Almanya'dan alýnarak
baþka bir ülkeye verilmesi ihtimali doðunca, Türkiye
adýna konuþma yapan yönetim kurulu üyesi E. Mete
Özdemirci, "Biz Almanya'nýn bu organizasyonu
gerçekleþtirmesini istiyoruz. Eðer ileride 2012'nin
Almanya tarafýndan yapýlamamasý gibi bir sorun çýkacak
olursa, Türkiye olarak memnuniyetle yedek ülke
olacaðýmýzý da þimdiden temin ederiz" dedi. Delegeler
tarafýndan genel kabul gören Özdemirci'nin bu
önerisiyle, 2012 Avrupa Dart Þampiyonasý'na da ev
sahipliði yapma ihtimalinin yolu açýlmýþ oldu.
Þampiyonayla ilgili deðerlendirme yapan federasyon
baþkaný Ahmet Recep Tekcan ise, "Birer hafta arayla
2 büyük þampiyonaya ev sahipliði yaptýk. Ýzmir'deki
Petank Dünya Þampiyonasýnýn ardýndan esnaflar odasý
özel bir teþekkür yayýnladý. Kemer'de de sezonun sona
erdiði bir dönemde yaptýðýmýz Avrupa Þampiyonasý ile
yaklaþýk 500 kiþiyi ilçeye çektik. Sadece organizasyon
yapmakla kalmýyor, her yönüyle ülke ekonomisine de
büyük katký saðlamýþ oluyoruz" dedi. Tekcan, yapýlan
þampiyonalara yerel yönetimlerin verdiði desteðin de
altýný çizerek, "Belediyelerimiz hem kazanýyor hem de
kazandýrýyor. Sorumluluk sahibi baþkanlarýmýza teþekkür
ediyoruz" dedi.

Antalya'da Uluslararasý Elektronik
Dart Turnuvasý yapýldý
19-20 Kasým tarihlerinde ülkemizde ilk kez Elektronik Dart Turnuvasý yapýldý.

Elektronik Dart Ligi (EDL) tarafýndan düzenlenen EDU
Ranking Turnuvasýna 11 ülkeden toplam 78 sporcu
katýldý. Turnuva öncesinde ayrýca Avrupa Þampiyonlar
Ligi takým müsabakalarý oynandý. Bu müsabakalarda
Türkiye yer almadý.
Turnuvada yarýþan genç Türk sporcular ve gurbetçi
Türkler baþarýlý sonuçlar elde etti. Tek erkeklerde
Avusturya'dan Fetih Kaya 4. sýrada yer alýrken, tek

bayanlarda ise genç sporcumuz Aybüke Nisa Parlak
9. sýrada yer aldý.
Sporcularýmýz en baþarýlý sonuçlarý ise karýþýk çiftlerde
aldý. Furkan Gültekin - Daniel Carrasco (Ýspanya) 3.
sýrada turnuvayý tamamlarken, Eren Türkmen - Pfister
Ursula (Ýsviçre) 4., Mevlüt Taner - Raul Jimenez 5. ve
Þafak Yaþar - Manuel Tockner (Avusturya) 6. sýrada
yer aldý.

Turnuva öncesinde Uluslararasý Dart Federasyonu
(IDF) ve Avrupa Dart Birliði (EDU) yönetim kurulu
topantýlarý da Antalya'da yapýldý. Toplantýlarda 2012
Avrupa Elektronik Dart Þampiyonasýnýn Türkiye'de
yapýlmasý kararý alýnýrken, bu karar 2011 Dünya
Þampiyonasý esnasýnda yapýlacak EDU genel
kurulunun onaylamasý ile kesinleþecek.

FURKAN
AVRUPA
ÞAMPÝYONU
19-26 Haziran tarihleri arasýnda
Ýsviçre'nin Leukerbad kentinde
yapýlan 15. Avrupa Elektronik
Dart Þampiyonasý'nda, Furkan
Gültekin þampiyonluða ulaþarak
tarihe geçti.

Leukerbad'da
Genç Milli
Takýmýmýz
beðeni topladý

abi burasý boþ kaldý

Tu r n u v a n ý n b a þ l a n g ý c ý n d a Y ý l d ý z l a r
kategorisinde yapýlan açýk turnuvada 3. olarak
büyük alkýþ toplayan Furkan, þampiyonanýn
son gününde de tüm rakiplerini geride
býrakarak Avrupa Þampiyonluðuna ulaþtý.
Televizyondan ve internetten canlý yayýnlanan
final müsabakasýnýn ardýndan, ödül töreni de
canlý yayýnlandý.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu
branþlarýnda ilk kez Avrupa Þampiyonu unvaný
elde eden Furkan Gültekin'i kutlayan
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
"Daha önce Avrupa, Dünya Þampiyonalarýnda
madalya elde etmiþtik. Ama ilk kez bunun
rengi altýn oldu. Furkan, ilk Avrupa Þampiyonu
olarak tarihe geçti. Kendisini kutluyorum"
dedi. Baþkan Tekcan, elektronik dartý
Türkiye'de yaygýnlaþtýrmak için çalýþan ve milli
takýma sponsor olan EDL firmasýna da
teþekkür etti.
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BOCCE'DE
GÜZ
BEREKETÝ

Ýlke, bir ilke daha imza
attý
11- 14 Kasým tarihleri arasýnda Fransa'nýn
St Vulbas kentinde düzenlenen Bocce
Bayanlar Dünya Þampiyonasýnda Ýlke
Kumartaþlýoðlu gümüþ madalya elde etti.
Dünya Þampiyonasýnda ülkemizi milli takým
menejeri Yusuf Baran, antrenörler Yýlmaz
Güzelocak ve Hüseyin Tükenmez, sporcular
Özlem Korkmaz, Seda Geridönmez, Sevda
Keklik, Ýlke Kumartaþlýoðlu ve Talia
Kumartaþlýoðlu temsil etti.
Basamak ve Rölede madalya gelmedi
Dünya Þampiyonasýnda basamak disiplininde yarýþan
ve bir önceki dünya þampiyonasýnýn bronz madalyalý
ismi Sevda Keklik, ilk turda elde ettiði 31 sayý ile 4.
sýrayý elde ederek çeyrek finale kalmayý baþardý. Çeyrek
finalde ayný baþarýyý tekrar edemeyen ve 26 sayýda
kalan sporcumuz þampiyonayý 6. sýrada tamamladý.
Rölede ise Keklik - Korkmaz çifti ilk turda 36 sayý
toplayarak 5. sýrada yer aldý ve çeyrek finale yükseldi.
Ta k ý m ý m ý z ç e y r e k f i n a l d e a y n ý b a þ a r ý y ý
tekrarlayamayarak 28 sayýda kaldý ve þampiyonayý 5.
sýrada tamamladý.

Geleneksel oyunlarda sonuç gelmedi
Þampiyonanýn tek geleneksel kategorisinde yarýþan
sporcumuz Seda Geridönmez, ilk turda Rus rakibini
13-5 yenmesine raðmen ikinci turda Çinli rakibi
karþýsýnda 13-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. Baraj
maçýnda Ýspanyol rakibini 13-7 yenmeyi baþaran
sporcumuz çeyrek finale kaldý. Ancak çeyrek finalde
güçlü Hýrvat rakibine 13-3 maðlup olan sporcumuz,
sýralama maçýnda da Ýsviçreli rakibine 10-7 maðlup
olarak þampiyonayý 7. sýrada tamamladý.
Geleneksel çiftlerde yarýþan Ýlke - Talia ise baþarýlý bir
sonuç ortaya koyamadý. Ýlk turda Þili karþýsýnda 130 maðlup olan takýmýmýz, ikinci turda da Slovak ekibine
9-7 maðlup olunca þampiyona dýþý kaldý.

Avrupa Bocce
Þampiyonasýnda çifte
sevinç!
Ýtalya'nýn Voghera kentinde yapýlan Avrupa Gençler
Bocce þampiyonasýnda, Ramazan Ömeroðlu gümüþ,
milli takým ise bronz madalya kazandý.
14-17 Ekim tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn Voghera
k e n t i n d e y a p ý l a n Av r u p a G e n ç l e r B o c c e
Þampiyonasý'nda millilerimiz bir gümüþ bir de bronz
madalya kazandý. Talip Arslan yönetimindeki millli
takýmda Ahmet Emen, Semih Var ve Ramazan
Ömeroðlu yer aldý. Takým yarýþmalarýnda milli takýmýmýz
Almanya'yý 2-1, Sýrbistan'ý 3-0, San Marino'yu 2-1 yendi.
Ýsviçre'ye 2-1 kaybederek final þansýný yitiren genç
milli takýmýmýz, yarý finalde ise KKTC'yi 2-1 yenerek
Avrupa üçüncüsü oldu.

Þampiyona öncesinde özellikle atýþ oyunlarýnda
madalya beklediklerinin altýný çizen Türkiye Boccce
Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, "Fransa'ya madalya hedefiyle gelmiþtik. Bu
altýn da olabilirdi, bir kaç madalya da olabilirdi. Ama
bir gümüþ bile bizim için çok büyük baþarý. Bocce'de
artýk lider ülkelerden olduðumuzu tüm dünya
kabullendi" dedi.
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Ýtalya'da yapýlan Dünya Bocce Þampiyonasýnda genç
sporcumuz Seda Geridönmez çok güçlü rakiplerini
maðlup ederek bronz madalya kazandý.
27 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn baþkenti
Roma'da kýsa bir süre önce hizmete sokulan Bocce
merkezinde oynanan Dünya Þampiyonasýna 32 ülke
katýldý. Þampiyonada ülkemizi antrenör Erdal Buyruk
yönetiminde, sporcular Þinasi Seleciler (erkekler),
Seda Geridönmez (bayanlar) ve Ahmet Emen (U21)
temsil etti.

Þampiyonada Þinasi Seleciler ve Ahmet Emen
gruplarýnda oynadýklarý müsabakalarda istedikleri
sonuçlara ulaþamayarak, final grubu dýþýnda kaldý.
Takýmýmýz bayanlarda mücadele eden genç
sporcumuz Seda Geridönmez'in müthiþ performansý
ile moral buldu. Sporcumuz grubunda
Ýtalya'dan çift madalyayla dönen genç milli takýmýmýz çiçeklerle karþýlandý
oynadýðý ilk dört maçta sýrasýyla
Hýrvatistan, Sýrbistan, Avusturya ve
Fransa'lý rakiplerini yenmeyi baþardý. Grup
birinciliðini garantileyen Seda, son
maçýnda ise San Marino'lu rakibine yenildi.

Þanssýzlýk ve Ýtalyan oyunlarý
Altýndan etti!

Ýlke Bocce tarihine geçti!
Altýn Nokta disiplininde 18 rakibi ile mücadele eden
Kumartaþlýoðlu, ilk turda 12 sayý toplayarak barajý
direkt geçen 5 sporcu arasýnda yer aldý. 2. turda 11
rakibi ile madalya mücadelesine çýkan sporcumuz
müthiþ bir performans ortaya koyarak 18 puanla final
dörtlüsüne kalmayý baþardý. Finalde Fransýz, Monakolu
ve Hýrvat rakipleri ile karþýlaþan milli sporcu, son hedefe
15 puanla önde girmesine raðmen son atýþta Hýrvat
sporcunun miskete isabet kaydetmesiyle 2. sýrada
kaldý. Daha önce Akdeniz Oyunlarýnda da ikincilik
kürsüsüne çýkan sporcumuz, Dünya Þampiyonasýný
da gümüþ madalya ile tamamlayarak, ülkemize Dünya
Þampiyonalarýnda gümüþ madalya kazandýran ilk
sporcu oldu.

Seda Geridönmez, Ýtalya'dan
Bronz madalyayla döndü!

Teklerde yarýþan sporcumuz Ramazan Ömeroðlu ise
Alman, Sýrp, Ýsviçre ve San Marino'lu rakiplerini yenerek
yarý finale yükseldi. Yarý finalde KKTC'li rakibini maðlup
eden sporcumuz, yarý finalde Ýtalyaný yenerek çýkan
Ýsviçreli rakibi ile final oynama hakký elde etti. Finalde
müthiþ bir mücadele ortaya koyan genç sporcumuz,
grubunda maðlup ettiði rakibine þanssýz biçimde
yenilerek, müsabakatý 12-11 kaybetti ve gümüþ
madalyada kaldý.
Þampiyona sonucunu deðerlendiren federasyon
baþkaný Ahmet Recep Tekcan, 2 hafta önce de
bayanlarda Dünya üçüncülüðü kazandýðýmýzý
hatýrlatarak, "Dünya üçüncülüðünün ardýndan
gençlerimizin aldýðý 2 madalya, artýk Türk boccesinin
çýta atladýðýný kanýtlamýþtýr. Bir kaç yýl öncesine kadar
gruptan çýkma planý yaparken, þimdi sadece final
oynama hesabý yapýyoruz. Yakýnda þampiyonluk da
gelecek, buna da inanýyoruz" dedi.

Seda çeyrek finalde oluþturulan dörtlü
grubunda ise Arjantin, Rusya ve Ýsviçre'li
rakiplerle eþleþti. Ýlk maçta Arjantinli
rakibine 10-15 maðlup olmaktan
kurtulamayan Seda, ikinci maçýnda Rus,
son maçýnda da ise Ýsviçreli rakibine
üstünlük kurarak her iki maçý da 15-14
kazandý. Seda'nýn maçlarýna izleyiciler de büyük ilgili
gösterirken, 17 yaþýndaki sporcumuzun çok uzun yýllar
tecrübe sahibi olan sporcularý maðlup etmesi herkesin
takdirini topladý.
Grubunda Arjantinli rakibinin de bir maðlubiyeti
olmasýna raðmen averajla ikinci sýrada kalan Seda,
yarý finalde Ýtalyanlarýn baþarýlý ve tecrübeli oyuncusu
Cantarini ile eþleþti. Seda 8-0 öne geçtiði müsabakada
müthiþ bir performans ortaya koymasýna raðmen, ev
sahibi Ýtalyanlar saha içinde hakemle, saha dýþýnda
seyirciyle maçý döndürmek için herþeyi yaptý.
Erkeklerde de yarý finalde Avusturya'ya maðlup olan
Ýtalyanlar, bu maçý Seda'ya vermemek için herþeyi
yaptý ve maçý 15-12'ye taþýdý. Yarý-finaldeki bu haksýz
sonuç, Seda'nýn moralini bozmazken sporcumuz bronz
madalya mücadelesinde, grupta kaybettiði San
Marino'lu rakibini 15-5 gibi farklý bir skorla geçerek
bronz madalyanýn sahibi oldu.

