2008 Dünya Bayanlar

Petank Þampiyonasý Türkiye'de!
Daha önce Çin'de yapýlacaðý duyurulan ancak son
geliþmeler nedeniyle iptal edilen 2008 Dünya Bayanlar
Petank Þampiyonasý Türkiye'de yapýlacak.
29 Mayýs tarihinde Dünya Petank Federasyonu (FIPJP)
Baþkaný Claude Azema tarafýndan tüm Dünya ülkelerine
yapýlan duyuruda, Dünya Þampiyonasýnýn Çin'de
yapýlamayacaðý için Türkiye'de yapýlacaðý duyuruldu.

2006 yýlýnda Fransa'da yapýlan Dünya Þampiyonasýna 59 ülke katýlmýþtý!
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12-20 Nisan tarihleri
arasýnda Yunanistan'ýn
Hanya þehrinde yapýlan
Bowling Akdeniz Kupasýnda milli
takýmýmýz bir ilke imza atarak, tüm
rakiplerini geride býraktý ve takým
sýralamasýnda þampiyonluða
ulaþtý.
Bowling Akdeniz Kupasýnýn ilk gününde, milli
sporcumuz Mithat Þiveliol baþarýlý bir performans
ortaya koyarak bronz madalya elde etti. 9 ülkeden
36 sporcunun yarýþtýðý turnuvada, 213 ortalamaya
ulaþan Mithat Þiveliol, Fransýz ve Yunan rakiplerinin
hemen arkasýnda yer alarak üçüncü oldu. Tek
erkeklerde yarýþan bir diðer milli sporcumuz Habib
Doðan ise 197 ortalamayla 10. sýrada yer aldý.
Diðer yandan tek bayanlarda 183 ortalamayla
oynayan Gülhan Aksular 6., 177 ortalamayla oynayan
Ebru Özoðluuntur ise 10. sýrada yer aldýlar.
Þampiyonanýn ikinci gününde ise çift erkeklerde
Mithat - Habib ikilisi 2392 puanla 4. sýrada; çift
bayanlarda ise Ebru - Gülhan ikilisi 2226 puanla 5.
sýrada yer aldýlar. Tüm oyunlar sýralamasýnda
erkeklerde Mithat 3058 puanla 5., Habib 3025
puanla 7. sýraya yerleþirken, bayanlarda ise Gülhan
2807 puanla 7. ve Ebru 2742 puanla 9. sýrada yer
aldýlar.
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TÜRKÝYE
BOCCE BOWLING VE DART
FEDERASYONU BÜLTENÝ
Sahibi
TBBDF Adýna
Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Genel Yayýn Yönetmeni
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Baþkan Vekili

Ýdari Sorumlu
Adnan ÖZTÜRK
Genel Sekreter

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

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.

Deðerli okuyucular,
Bülten'in üçüncü sayýsý ile tekrar karþýnýzdayýz.
Dopdolu, dinamik, yoðun geçen günlerin
ardýndan yine yaptýklarýmýzý size arz etme
fýrsatý bulduk.
Ne mutlu ki bu sayýmýzda sizlere fevkalade
büyük bir baþarýmýzý ve önemli geliþmeleri
duyuruyoruz.
Önemli baþarýdan kastým, manþete taþýdýðýmýz
ve 'tarihi baþarý' olarak aktardýðýmýz, Akdeniz
Kupasý þampiyonluðu! Bowling branþýnda
yapmýþ olduðumuz çalýþmalarý, takým olarak
kazandýðýmýz altýn madalya ile taçlandýrdýk.
Geçen yýl Mersin'de ev sahibi olarak ancak 7.
sýrada yer alýrken, bu sene Yunanistan'da
takým halinde þampiyon olmak her türlü takdiri
þayandýr. Kýsa sürede yakaladýðýmýz bu önemli
baþarý bizim için sürpriz olmadý; aksine
beklediðimiz sonuca ulaþtýk. Bu beklentimizi
gerçek kýlan tüm oyuncularýmýzý ve teknik
ekibi yürekten kutluyorum. Daha nice
þampiyonluklara.
Bu arada 27 ülkeden 218 sprcunun katýlýmýyla
yapýlan Ýstanbul Open Turnuvasýný baþarýyla
gerçekleþtiren Time-Out yetkililerini de
kutlamadan geçmeyeyim. Ýstanbul Open ve
Ankara Open ülkemizin organizasyon becerisi
ve spor turizmi adýna yüz aðartan tecrübeleri
oldular.
Ýkinci olarak üstünde durmak istediðim çok
yeni bir geliþme var. Geçen yýl Ankara'da
yapmýþ olduðumuz ve oldukça baþarýlý geçen
Avrupa Bayanlar Petank Þampiyonasýnýn

Sürmanþetin devamý
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Baþarý sürpriz
deðil

ardýndan, tamamen sürpriz bir biçimde Dünya
Bayanlar Petank Þampiyonasýný da bu yýl
ülkemize almýþ bulunuyoruz! 3 yýl önceden
Çin'de yapýlmasý planlanan þampiyona, Çin'in
gerekli teminatlarý vermekten imtina etmesi
sonucunda iptal oldu. Ýþte bu iptal gündeme
geldiðinden beri baþkan vekilimiz Mutlu
Türkmen yoðun bir kulis faaliyeti yürüterek,
ülkemizi Fransa ve Tunus'un önüne geçirmeyi
baþardý. Geçen yýl yaptýðýmýz baþarýlý
organizasyon ve kýsa süre önce tamamý Dünya
Þampiyonu olan Fransýz takýmýný Yalova'da en
güzel bir biçimde aðýrlamamýz da, þampiyonayý
almamýz noktasýnda bizim için önemli
referanslar oldu.
Netice olarak Ekim ayýnda yaklaþýk 50 ülkenin
katýlýmýyla Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði
yapacaðýz. Tabi ki bu önemli bir sorumluluk
ve ciddi çalýþma gerektiriyor. Bu nedenle tüm
camia el ele vererek layýkýyla bu þampiyonayý
yapmalýyýz. 2010'dan öncesi için hayal olan
bir organizasyona biraz erken ve hazýrlýksýz
yakalanmýþ olmanýn dezavantajlarýný, birlik,
heyecan ve istekle çalýþarak avantaja
dönüþtürmeliyiz. Bu noktada yapýlacak ilk ve
en önemli þey, organizasyona katký saðlayacak
ili tespit ederek, gerekli teminatlarý almak. Ev
sahipliði ile ilgili olarak Antalya Kemer, Antalya
Kepez, Muðla Marmaris, Bolu, Samsun, Yalova,
Ýzmir gibi illerimiz ve bu illerin yerel
yönetimlerinden ciddi öneriler, ciddi destekler
bekliyoruz.
Vermek istediðim çok önemli bir ikinci geliþme
ise, daha önce sözünü almýþ olduðumuz bir
yatýrýmla ilgili. Bocce branþý ülkemizde çok
hýzlý yaygýnlaþýyor. Yukarda da bahsettiðimiz
gibi bu yaygýnlaþma, ülke sýnýrlarýyla kalmýyor;
uluslararasý arenada da baþarýyla temsil
ediliyoruz. Ancak çok önemli bir eksikten þu
ana kadar maðdur olduk. Uluslararasý normlara
uygun, yeterli, müstakil bir Bocce salonunun
eksikliðini hep hissettik.

Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Bu konuda hepinizin de bildiði gibi, bize
Kazan Belediye Baþkaný Lokman Ertürk her
zaman büyük bir destek saðladý. Son olarak
da daha önce verdiði sözü tutarak, Kazan
Bocce Salonunun temelini attý. Tefriþatý
konusunda bizim de destek saðlayacaðýmýz
tesis, özellikle Raffa disiplininde uluslararasý
þampiyonalara ev sahipliði yapmamýzý da
mümkün kýlacak. Ayrýca bu tesis milli
takýmlarýmýzýn kamp da yapabileceði bir yapýda
projelendirildi. Çok yakýnda Türkiye'nin ilk
Bocce Salonunun açýlýþ haberini de yapacaðýz.
Umarým bu haber Bülten'in bir sonraki sayýsýna
yetiþir!
Gerçekten son günlerde çok önemli
geliþmelere tanýk olduk, olmaya da devam
ediyoruz. Memnuniyet verici geliþmeler bunlar.
Fazlasýný sayfalarýmýzda bulacaksýnýz. Ben
burada son olarak son dönemde edinmiþ
olduðumuz ciddi sponsorluk desteklerini
zikretmek istiyorum:
Federasyonumuza yeni sponsor olan ve ayni
- nakdi desteklerini esirgemeyen Adam&Eve
Hotels, Alkin Prestij Oteli, Wenice, Dexter,
Altunay Spor, Aslý Börek, Türk Telekom, Efes
Pilsen, çeþitli belediyeler ve ismini
zikretmediðim tüm diðer sponsorlarýmýza
teþekkür ediyorum. Ýyi ki varsýnýz!
Bu sponsorlar amatör sporlarýn teminatýdýr.
Onlara þükran duyuyoruz. Onlar, Türk
sporunun geliþen yüzünü en güzel bir biçimde
te m s i l e d e n f e d e r a s y o n u m u z a v e
sporcularýmýza destek saðlayarak, kendi
markalarýnýn da toplumun önemli bir
kesiminde farkýndalýk kazanmasýný saðlýyorlar.
Sponsorlarýmýz emin adýmlarla geliþen
branþlarýmýzla birlikte büyümeye devam
edecekler.
Yazýmý burada noktalarken, bir sonraki
sayýmýzda da güzel ve hayýrlý haberlerle size
ulaþmak temennisiyle, hoþça kalýn.

2008 Dünya Bayanlar Petank
Þampiyonasý Türkiye'de!
2 ay önce yapýlan Avrupa Ümitler Þampiyonasý esnasýnda iptal
konusunda bilgi alan federasyonumuz baþkan vekili Mutlu Türkmen,
Tunus'un alternatif olarak zikredildiðini duyunca yoðun bir kulis
yaptý. Bu kulislerin neticesinde iletiþimlerini sürdüren Türkmen,
Dünya Petank Federasyonu Baþkaný Claude Azema ile yaptýðý
telefon görüþmelerinde gerekli teminatlarý vererek þampiyonanýn
Türkiye'de yapýlmasýnýn önünü açtý. Türkmen, þampiyona için
Antalya ilinin tercih edildiðini ancak Marmaris, Samsun, Bolu,
Yalova gibi diðer alternatif yerler üzerinde de durulduðunu açýkladý.
Claude Azema, yakýnda ülkemizi ziyaret ederek þampiyonanýn
yapýlacaðý ili kesinleþtirecek.
Federasyon baþkanýmýz Ahmet Recep Tekcan da, 2011'e kadar
Dünya Þampiyonasý takvimlerinin belli olmasý nedeniyle, 2011
sonrasý için ev sahipliði yapmayý planladýðýmýz Dünya
Þampiyonasýnýn 2008 yýlýnda ülkemize gelmesinin büyük bir onur
olduðunu ve ülkemizin bu þampiyonadan da Avrupa Þampiyonasý
gibi alnýnýn akýyla çýkacaðýný belirtti.
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AKDENÝZ'ÝN ÞAMPÝYONUYUZ

Takýmlar sýralamasýnda ise 4 oyuncumuzun topladýðý 4808 puanla Türk Milli
Takýmý, Fransa ve Güney Kýbrýs'ýn önünde ilk sýrada yer alarak ilk kez takým
halinde Akdeniz Kupasý Þampiyonluðu yaþadý!
Akdeniz Kupasýnda yarýþan Bowling Milli Takýmýmýzýn giysi sponsorluðunu
ise Wenice ve Dexter firmalarý üstlendi. Her iki firmaya da þükranlarýmýzý
sunuyoruz.
Turnuvada kafile baþkaný olarak yer alan federasyon baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, takým halinde þampiyon olmanýn önemini vurguladý ve "Takýmýmýzýn
tüm sporcularýnýn istikrarlý oyunu ve ortaya koyduklarý yüksek performans,
bize takým þampiyonluðunu getirdi" dedi. Tekcan, geçen yýl Mersin'de
yapýlan Akdeniz Kupasýnda takým sýralamasýnda 7. olduðumuzu da hatýrlatarak,
"Dünden bugüne nereden nereye geldiðimiz ortada. Bu geliþmeler bizi
gelecek için ümitli kýlýyor" diyerek daha önemli baþarýlarýn da geleceðini
vurguladý.
Sporcular baþarýyý halay çekerek kutladýlar
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Bowling'te Lig Heyecaný
Kupa Finalleriyle Sona Erdi

3

Ýstanbul Open'a
büyük ilgi

8 hafta süren Bowling Bahar Liginin bitimini müteakip, ligde baþarýlý
olan sporcular Türkiye Kupasý ve Federasyon Kupasý'nda da ayný
baþarýyý ortaya koymak için büyük bir mücadele sergilediler.

Türkiye Kupasýný Gediz Ege ve
Gülhan Aksular Kazandý
Bu yýl beþincisi yapýlan Ýstanbul Open turnuvasý, 27 ülkeden
174 erkek, 44 bayan olmak üzere 218 sporcunun katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
7-13 Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Time-out Bowling
Salonunda gerçekleþtirilen turnuva büyük bir çekiþme
içerisinde geçti. Dünyaca ünlü oyuncularýn yer aldýðý
turnuvada, 60 bin Euro para ödülünden pay almak isteyen
oyuncular kýyasýya yarýþtýlar. Erkeklerde Finlandiya'dan Lintila
Lasse birinci sýrada yer alýrken, Ýsveç'den Peter Ljung ikinci
ve ayný ülkeden Dennis Eklund üçüncü sýrada yer aldý. Türk
sporcular arasýnda en baþarýlý olan Mithat Þiveliol ise turnuvayý
18. sýrada tamamlayarak, bir çok ünlü sporcuyu geride býraktý.
Bayanlarda ise birincilik ödülünü Alman Tina Hulsch
kazanýrken, onu takip eden Danimarkalý sporcular Gales
Anne Lorraine ve Jensen Anja Ginge ikinci ve üçüncü sýrada
yer aldýlar. Türk sporculardan Gülhan Aksular ise turnuvayý
8. sýrada tamamladý.

Bursa Rainbowl Bowling Salonunda yapýlan Türkiye
Kupasý'nda erkeklerde Gediz Ege, bayanlarda ise Gülhan
Aksular þampiyon oldu.
23-25 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen turnuvada,
ligi üst sýralarda tamamlayan 22 erkek, 9 bayan olmak
üzere toplam 31 sporcu yarýþtý.
Turnuvanýn ilk gününden itibaren büyük bir mücadele
ortaya koyan ve öne geçen 2 iddialý isim, Gediz Ege
ve Gülhan Aksular rakiplerini geride býrakarak þampiyon
olmayý bildiler. Erkeklerde Adem Güran ikinci sýrada
yer alýrken, bayanlarda ise Ebru Özoðluuntur ikincilik

elde etti. Erkeklerde üçüncülüðü Mehmet Kaya ve
Barlas Kontaþ paylaþýrken, bayanlarda ise Çiðdem Aydýn
ve Hicran Erol üçüncü sýrada yer almayý baþardýlar.
Türkiye Kupasýnda derece elde eden sporculara
ödüllerini takdim eden baþkan Ahmet Recep Tekcan,
"Sporcularýn göstermiþ olduðu yüksek performanstan
ötürü kendilerini kutluyorum. Derece elde eden
sporcularý özellikle kutluyorum. Akdeniz Kupasý
þampiyonluðu elde etmiþ bir ülke olarak çýtayý her
geçen gün daha da yük selteceðiz" dedi.

Bowling Federasyon Kupasý
Antalya Tenpin'de yapýldý
Antalya'da yapýlan Bowling Federasyon
Kupasýný erkeklerde Tolga Þiþmanoðullarý,
bayanlarda Eylül Pekþen kazandý.
Antalya Tenpin Bowling salonunda 30
Mayýs - 1 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan
''2008 Federasyon Kupasý''na 32 erkek ve
18 bayan olmak üzere toplam 50 sporcu
katýldý. 3 gün boyunca büyük çekiþmenin
yaþandýðý yarýþmalarda erkeklerde
tecrübeli sporcu Tolga Þiþmanoðullarý,
bayanlarda ise genç milli sporcu Eylül
Pekþen birinci oldu.
Yarýþmalarýn final günü sonunda
erkeklerde Tolga Þiþmanoðullarý
karþýsýnda baþarýlý olamayan Burak Natal
ikinci olurken, Nezir Selimoðlu ve Sezai
Üçyol da üçüncülüðü paylaþtý. Bayanlarda
ise Eylül Pekþen'in ardýndan Ayten Öztürk
ikinci, Gülay Turanlý ile Þebnem Ýmece
üçüncü oldu.
Þampiyonada dereceye giren sporculara
madalya ve kupalarýný federasyon baþkan
vekili Mutlu Türkmen ve yönetim kurulu
üyeleri Taner Bozkuþ ile Mevlüt Yeni
verdiler. Türkmen, ayrýca turnuvaya
katkýlarýndan ötürü Tenpin Bowling salonu
yetkililerine þükran belgesi takdim etti.
Turnuvada dereceye giren sporculara Türk
Telekom þirketi tarafýndan birer cep
telefonu hediye edildi.

Finalleri TRT-3'den yayýnlanan turnuva sonrasýnda TRT'ye bir
açýklama yapan federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
Bowling'in Türkiye'de çok kýsa bir süre öncesine kadar bir
spor olarak bilinmezken, þimdilerde ülkemizde önemli
Bowling yarýþmalarý yapýldýðýný belirtti. Tekcan, Ýstanbul
Open'ýn ardýndan geçen yýl ilki yapýlan Ankara Open'ýn 100
bin euro para ödülüyle Avrupa turunun en büyük yarýþmasý
kabul edildiðini de belirterek, "Bu yýl Ýstanbul Open'dan
sonra Ankara Open ve onu takip eden haftada yapacaðýmýz
Avrupa Ustalar Þampiyonasý ile Bowling'in cazibe merkezi
haline geleceðiz. Yüzlerce sporcu ve izleyici ülkemizi ziyaret
edecek" dedi.
Bu arada turnuvada ikisi Türk olmak üzere 7 sporcu da 300
tam sayý yaparak önemli bir baþarýya imza attýlar. Tam sayýya
ulaþan sporcular MARTIN LARSEN, BARLAS KONTAÞ, HABÝB
DOÐAN, GUY CAMINSKY, MARCUS BERNDT, TIMO SCHRODER
ve PETER JYUNG.

Dünyaca
Ünlü
Bowlingci
Brian
Voss
Türkiye'deydi
Amerikan Profesyonel Bowling Liginin en ünlü sporcularýndan
Brian Voss 1-6 Mayýs tarihleri arasýnda Ankara ve Ýstanbul'da
eðitim programlarý ve seminerler düzenleyerek Türk bowling
severlerle buluþtu.
1958 doðumlu olan Brian Voss, 1982'den beri Amerikan
Profesyonel Bowling Ligi PBA'de yer alýyor. Profesyonel
kariyeri boyunca 24 birincilik kazanan Voss'un bowlingten
elde ettiði yýllýk gelir 2,5 milyon dolarý aþýyor. PBA dýþýnda
uluslararasý turnuvalarda da pek çok derecesi ve birinciliði
bulunan Voss, 1988'de de PBA tarafýndan yýlýn sporcusu
seçildi. Brian Voss PBA Tour Turnuvalarýnda oynadýðý 76.300
oyun ile PBA rekorunu elinde tutmaktadýr. Hem PBA hem
de USBC tarafýndan Onur Listesine kabul edilmiþtir.
Düzenli olarak ABD ve Dünyanýn deðiþik ülkelerinde kendi
eðitim programlarýný sürdüren Brian Voss, ülkemizi ilk kez
ziyaret ederek, sporcu ve antrenörlere eðitim programlarý
uyguladý. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu baþkaný
Ahmet Recep Tekcan, son yýllarda ülkemizde bowlingin
çýtasýnýn hýzla yükselmekte olduðunu kaydederek, "Ülkemiz
uluslararasý bowling camiasýnýn da ilgi odaðý haline geldi.
Brian Voss dünyada en ünlü isim ve ülkemize gelmesi bizim
için çok önemli faydalar saðlayacak" dedi.
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Petank Ümit Bayanlar Milli Takýmýmýz
Avrupa Þampiyonasýnda Dereceyi Kaçýrdý

YÝNE OLMADI

Fransa'nýn Angely þehrinde yapýlan 1. Avrupa Ümitler Petank
Þampiyonasý finallerinde yarýþan bayan milli takým madalyayý
kaçýrdý.
19-20 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþen turnuvada Danimarka,
Belçika ve Hollanda ile ayný grupta yer alan bayan milli takýmýmýz,
grubunda ilk iki sýrada yer alarak Avrupa Þampiyonasýnda yarý
final oynayabilmek için kýyasýya mücadele etti.

Kadrosunda bir çok Dünya Þampiyonu oyuncuyu bulunduran Fransýz
DUC de Nice Kulubü, Nilüfer Spor Kulübü ile 17 Mayýs'ta Avrupa Kulüpler
Petank Þampiyonasý ön eleme maçýnda karþýlaþtý. Ünlü oyuncularýn
forma giydiði ve Avrupa Kulüpler Þampiyonasýnýn en önemli adayý olarak
gösterilen DUC de Nice karþýsýnda baþarýyla yarýþan Nilüfer GSK,
müsabakayý kaybederek elenmekten kurtulamadý.
de katýldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan
Tiggelen, Türk Federasyonunun Petank branþýnda
çok yeni olmasýna raðmen çok kýsa zamanda
büyük bir ilerleme kaydettiðini ve bundan duyduðu
memnuniyeti dile getirdi. Tiggelen ayrýca Nilüfer
Spor Kulübünün de böy le önemli bir
organizasyona katýlan ilk Türk kulübü olmasý
nedeniyle kulüp yöneticilerini ve ayrýca baþarýyla
mücadele eden sporcularý tebrik etti.

Duc de Nice kulubü; Christine Saunier, Philippe
Quintais (Fransa milli takýmýnýn 8 kere Dünya
Þampiyonu olan en önemli oyuncusu, ayný
zamanda 62 olan Altýn Nokta Dünya Rekorunun
sahibi), Plippe Suchaud (6 kere Dünya Þampiyonu
olan en önemli ikinci oyuncu) , Sebti Amri, Ludovic
Montoro, Patrick Emile, Alain Montoro ve Marie
Gomez'den oluþurken; Nilüfer GSK takýmýnda ise
Vasfi Öztürk, M. Yýlmaz Duran, Erhan Tongal, Emre
Eski, Sevda Çalýþkan, Kadriye Doan Vinh, Kübra
Yürükçü ve Gamze Baþaran yer aldýlar.
Defalarca Dünya Þampiyonluðu yaþamýþ rakiplerine
karþý baþarýyla yarýþan genç sporcularýmýz çok
önemli bir tecrübe kazandýlar. Müsabakalar ilk
turda, birisi karýþýk diðeri serbest üçler olmak
üzere 2 oyunla baþladý. Ýkinci turda ise takýmlar
birisi karýþýk olmak üzere 3 ayrý çiftler oyunu
oynadýlar. Üçüncü turda tekrar birinci turdaki gibi
2 tane üçler oyunu oynandý. 7 oyun üzerinden
yapýlan karþýlaþmada, oyunlar 13-1, 13-3, 13-10,
13-0, 13-8, 13-0 ve 13-7 rakip lehine sonuçlanýnca,
Nilüfer GSK güçlü rakibine karþý 7-0 maðlup
olmaktan kurtulamadý. Özellikle çiftler maçýnda
rakibine karþý baþarýyla yarýþan sporcularýmýz,
müsabakanýn bir çok bölümünde oyunu dengede
götürürek, tribünlerdeki izleyicileri de coþturdular.
Vasfi Öztürk - Erhan Tongal çiftinin defalarca
dünya þampiyonu olan Philip Quintais (Filip Kente)
- Alain Montoro çiftiyle baþa baþ geçen ve 1 saati
aþan mücadelesinde heyecanlý dakikalar yaþandý.
Müsabakanýn ardýndan yapýlan ödül törenine
karþýlaþma için özel olarak gelen Avrupa Petank
Federasyonu Genel Sekreteri Loek van Tiggelen

Tiggelen'in ardýndan TBBDF baþkaný Ahmet Recep
Tekcan da yaptýðý konuþmasýnda, tamamýyla özel
bir program çerçevesinde müsabakayý izlemek
üzere Yalova'ya gelen Tiggelen'e teþekkür ederek,
"Sayýn Tiggelen yaptýðýmýz çalýþmalarý takdir ediyor
ve her platformda bize destek veriyor. Biz onu
artýk içimizden birisi olarak görüyor ve Dünya
Bayanlar Petank Þampiyonasýný ülkemize getirmek
için gerekli desteði vermesini bekliyoruz" dedi.
Buna karþýlýk Tiggelen de Dünya Federasyonu
nezdinde en üst düzeyde Türkiye lehine kulis
yapacaðý sözünü verdi.
Törende ayrýca federasyon baþkan vekili Mutlu
Türkmen, Duc de Nice kulübü baþkaný Jean Claude
ve Nilüfer GSK baþkaný Adem Yakýncý da birer
konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan Ahmet
Recep Tekcan, Avrupa Federasyonu Genel Sekreteri
Loek van Tiggelen'e günün anýsýna bir plaket
takdim etti. Ayrýca organizasyona destek olan
Nihat Yýlmaz'a da katkýlarýndan dolayý bir plaket
sundu. Daha sonra sporcularýn ödülleri verildi;
Duc de Nice kulubü sporcularýna ödüllerini Tekcan,
Nilüfer GSK sporcularýna ise ödüllerini Tiggelen
takdim ettiler. Törenin sonunda kulüp yöneticileri
ve sporcularý birbirlerine günün anýsýna çeþitli
hediyeler sundular.

Ýlk maçýný Danimarka'ya karþý oynayan milli takýmýmýz, üçler
müsabakasýna Semra Yýlmaz, Sýla Yýlmaz ve Nefize Kahraman'dan
oluþan kadro ile çýktý. Karþýlaþmayý baþtan sona üstün götüren
ekibimiz mücadeleden 13-6 galip ayrýldý. Daha sonra tekler
müsabakasýnda Meryem Savaþ rakibine karþý 13-4 kaybedince
maç 1-1 oldu. Çiftler müsabakasýnda ise Semra - Sýla uzun süre
önde götürdükleri karþýlaþmayý 11-13 kaybedince, milliler
Danimarka karþýsýnda maçý 2-1 yenik tamamladýlar.
Ýkinci maçýnda Belçika ile karþýlaþan
milliler yine üçlülerde ayný kadro ile
yarýþarak zorlu bir müsabakanýn
ardýndan 13-11 galip geldiler.
Teklerde Meryem Savaþ rakibine
k arþý baþa baþ götürdüðü
karþýlaþmayý 10-13 kaybedince
skora denge geldi. Çiftlerde
Semra - Sýla yine uzun süre önde
götürdükleri karþýlaþmayý 12-13
kaybedince, milliler Belçika'ya
karþý da 2-1 yenilerek, oldukça
þanssýz bir biçimde yarý finale
kalma þansýný yitirdiler.
gün Hollanda ile karþýlaþan
milli takým bu karþýlaþmadan
da yenik ayrýldý. Þampiyonayý Fransa birinci
sýrada tamamlarken, Almanya ikinci oldu. Danimarka ve
Belçika ise 3. sýrayý paylaþtýlar.
Milli takýmýmýzýn daha önce elemelerde baþarýlý olamadýðý için
katýlamadýðý erkekler mücadelesinde ise, finalde Ýspanya'yý 3-0
yenen Fransa þampiyonluða ulaþtý.
Þampiyonada milli takýmýn baþýnda antrenör olarak Yusuf Baran
görev yaparken, idareci olarak ise Mutlu Türkmen yer aldý.
Türkmen, "Üçler maçlarýný kazanmamýza raðmen Danimarka ve
Belçika'ya yenilerek adeta zoru baþardýk. Þampiyonada üçler
maçýný kazanýp da maç kaybeden tek ekip biziz. Büyük bir
talihsizlikle madalyayý kaçýrdýk" dedi. Geçen yýl da Avrupa
Þampiyonasýnda milli takýmýmýz, talihsiz bir biçimde dereceyi
kaçýrarak 5. sýrada yer almýþtý.
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Türkiye Petank Þampiyonasý

Rekor Katýlýmla Yalova'da Yapýldý

Nilüfer'de
öðrenciler
Petank ve
Dart'a koþtu!
Nilüfer Belediyesi tarafýndan her
yýl geleneksel olarak düzenlenen
ve bu yýl 7.cisi yapýlan spor
þenliklerinde, öðrenciler en büyük
ilgiyi Petank ve Dart branþlarýna
gösterdiler.

23-25 Mayýs tarihleri arasýnda Yalova'da gerçekleþtirilen Türkiye Petank Þampiyonasýna 300'e
yakýn sporcu katýlýrken, þampiyona federasyon faaliyetleri arasýnda katýlýmcý sayýsý açýsýndan
bir rekora ulaþtý. Karnaval havasýnda geçen þampiyonada 10 yaþýndan 70 yaþýna kadar deðiþik
yaþ gruplarýnda sporcular baþarýyla yarýþtýlar.
Yýldýz, gençler ve büyükler kategorilerinde yapýlan yarýþmalarda sadece büyüklerde bayan erkek ayrý kategori oluþturuldu. Yýldýzlar, gençler ve büyükler kategorilerinde teke-tek yarýþmalar
yapýlýrken, gençler ve büyüklerde ilave olarak üçlü takým yarýþmalarý da düzenlendi. Þampiyonada
ayrýca bayan ve erkek 2 kategoride Altýn Nokta oyunu da oynandý.
Bursa ekiplerinin üstünlüðü
Ýlk kez bu kadar büyük bir katýlýmla gerçekleþtirilen ve bir
çok diðer ilke imza atýlan þampiyonada, Bursa'lý sporcular
hem teklerde hem de takýmlarda madalyalara ambargo
koydular. Ancak Bursa'lý sporcular ayný baþarýlarýný Altýn
Nokta oyununda sürdüremediler. 9 kategoride
gerçekleþtirilen þampiyonada, Bursa 5 þampiyonluk elde
ederken, 2 gümüþ ve 4 de bronz madalya kazandý.
Þampiyonada Ýzmir 2 kategoride altýn madalyaya ulaþýrken,
ev sahibi Yalova ve Bartýn illeri ise birer altýn madalya elde
ederek baþarýlý iller arasýna isimlerini yazdýrdýlar.

Altýn Noktada sürpriz rekor!
24 Mayýs günü yapýlan Altýn Nokta elemelerinde yarýþan
ev sahibi sporcu Nihat Yýlmaz önemli bir sürprize imza
atarak, 31 olan Türkiye rekorunu 35 sayýya yükseltti. Rekor
çýtasýný oldukça yükselten Yýlmaz, ertesi gün final
müsabakalarýnda ayný baþarýya ulaþamayýnca, daha önce
rekor kýran bir çok diðer sporcu gibi ilk 3 dýþýnda kaldý. Ýki
tur yapýlan Altýn Nokta oyununda ilk turda ilk 8'e girmeyi
baþaran oyuncular üst tura geçerken, ikinci turda sporcularýn
sýralamasý belirlendi. Altýn Nokta oyununda ilk kez ilk 2
hedefte sayý alamayan sporcular elendiler. Böylelikle
erkeklerde 135, bayanlarda 82 sporcunun yer aldýðý Altýn
Noktada çok sayýda sporcu ilk turda puan alamayarak
elenmekten kurtulamadý.

baþarýlý olamayarak ilk 3 dýþýnda kaldý. Bayanlar Altýn Noktada
ev sahibi Yalova'lý sporcu Sinem Gül sürpriz yaparak altýn
madalyaya sahip oldu. Erkeklerde de rekora sahip olan
Yalova'lý sporcular, ayrýca Fatih Olcaþ ile de gümüþ madalyaya
ulaþtýlar.

Tören ve kapanýþ kokteyli
Þampiyonanýn ardýndan Sporium tesislerinde madalya töreni
ve kapanýþ kokteyli yapýldý. Törende yurtdýþýnda bulunan
belediye baþkaný Barbaros Biniciooðlu'na iletilmek üzere
federasyon baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen tarafýndan
teþekkür plaketi sunuldu. Törende dereceye giren sporculara
ödüllerini Türkmen ve federasyon genel koordinatörü Taner
Bozkuþ birlikte takdim ettiler. Törende bir de konuþma
yapan Türkmen, þampiyonanýn gerçekleþmesinde katký
saðlayan Yalova Belediyesine teþekkür ederken, 2008 Dünya
Bayanlar Petank Þampiyonasýnýn da büyük ihtimalle
Türkiye'de gerçekleþeceðine dair müjde verdi.

Federasyonumuzun yýldýzlar kategorisinde ilk
þampiyonasý
Türkiye Petank Þampiyonasý'nda bir diðer ilk ise Yýldýzlar
kategorisinde yapýlan yarýþmaydý. Yýldýzlar kategorisinde 43
sporcu baþarýyla yarýþtý. Federasyonumuzun her hangi bir
branþýnda daha önce Yýldýzlar kategorisinde bir yarýþma
düzenlenmemiþti. Bu kategoride özellikle ev sahibi Yalova,
Bursa, Ýzmir ve Samsun bölgesi sporcularý baþarýyla yarýþtýlar.
Genç sporcularýn üst düzey performansý Türk Petanký için
de ümit verici bir fotograf ortaya koydu.

Bayanlarda Gülçin Yaratýlmýþ farký
Bayanlar kategorisinde büyük bir baþarý elde eden Milli
sporcu Gülçin Yaratýlmýþ, hem teklerde hem de takýmlarda
altýn madalyanýn sahibi oldu. Tek bayanlar finalinde bir
diðer milli sporcu Nefise Kahraman'ý geçen Yaratýlmýþ, üçlü
takýmlarda da ekibini þampiyonluða taþýmayý baþardý, ancak
Altýn Noktada final grubuna kalmasýna raðmen finalde

Þenlikler kapsamýnda yapýlan Dart yarýþmalarý, 30
Nisan - 1 Mayýs tarihleri arasýnda Özel Bahçeþehir
Koleji Spor Salonunda yapýldý. Yarýþmalara 29
okuldan 785 öðrenci katýlýrken, bayanlarda
Bahçeþehir Koleji B takýmý, erkeklerde Meriç
Anadolu Lisesi B takýmý birinci sýrada yer aldýlar.
Yýldýzlar kategorisinde ise bayanlarda Ali Durmaz
Ýlköðretim Okulu, erkeklerde Ýfaniye Ýlköðretim
Okulu takým halinde birinciliðe ulaþtý.

Petank'a rekor katýlým; 904 öðrenci
Þenliklerde en fazla ilginin gösterildiði branþ ise
Petank oldu. 6-8 Mayýs tarihleri arasýnda Nilüfer
Belediyesi Petank Sahalarýnda yapýlan yarýþmalara,
21 okuldan toplam 904 öðrenci katýldý. 3'lü takým
müsabakalarý halinde oynanan turnuvada, genç
erkeklerde Meriç Anadolu Lisesi B takýmý, genç
bayanlarda Özel Ýlk Güneþ Lisesi birinci olurken;
yýldýz erkekler ve yýldýz bayanlarda ise Ali Durmaz
Ýlköðretim Okulu birinciliðe ulaþtý.

Petank ailesinde yeni iller
Türkiye Petank Þampiyonasý ile birlikte Konya, Yozgat ve
Ordu illeri de ilk kez federasyon faaliyetine katýldýlar. Konya
adýna yarýþan Olcay Fidan tek erkeklerde zorlu rakiplerini
geride býrakarak final grubuna kadar gelmeyi baþardý. Fidan,
þampiyonayý ikinci sýrada tamamlayan Mertcan Nergis
karþýsýnda son elde sayý bulamayarak ilk 4 içerisine girme
þansýný yitirdi. Cezaevlerinde yapýlan antrenör yetiþtirme
kursuna katýlarak Petank ile kýsa süre önce tanýþan Yozgat
bölgesi sporcusu Adnan Bayar da ilk 8'e girerek büyük bir
sürprize imza attý. tek erkeklerde bir diðer sürpriz ise
Balýkesir'i temsil eden Mehmet Nalçaiyi'nin ilk 4'e girmeyi
baþarmasý oldu.

Dart 3. yýlýnda da ilgi odaðý oldu

Þampiyonada dereceye giren sporcu ve takýmlar:
FERDÝ
Yýldýzlar
1.Doðukan DAÐOÐLU (Bursa)
2. Aykan ÇOKÇALIÞKAN
(Yalova)
3. Nihat KORKMAZ
(Samsun)
Gençler
1.Merve ÖZTÜRK
(Ýzmir)
2.Anýlcan Hami ASLANTÜRK
(Bartýn)
3. Emirhan VARLI
(Bursa)
Büyük Erkekler
1.Yýlmaz GÜZELOCAK (Bursa)
2.Mertcan NERGÝS (Ankara)
3.Ramis YILMAZ (Bursa)
Büyük Bayanlar
1.Gülçin YARATILMIÞ (Bursa)
2.Nefise KAHRAMAN (Bursa)
3.Gözde ÇANKAYA (Ankara)

ÜÇLÜ TAKIMLAR
Gençler
1.Ýzmir Konak
2.Samsun B
3.Bursa Toki
Büyük Erkekler
1.Bursa Görükle
2.Antalya
3.Bursa Toki
Büyük Bayanlar
1.Bursa Mudanya
2.Bursa Nilüfer
3.Rize
ALTIN NOKTA
Bayanlar
1.Sinem GÜL(Yalova)
2.Müsebbiha KILINÇ(Antalya)
3.Deniz DEMÝR(Antalya)
Erkekler
1.Murat ERÇETÝN(Bartýn)
2.Fatih OLCAÞ (Yalova)
3.Musa ALTUN (Kýrýkkale)

Yine Nilüfer Spor Þenlikleri kapsamýnda 18 Mayýs
tarihinde düzenlenen kurumlar arasý Petank
turnuvasýna, okullardan ve çeþitli kurumlardan çok
sayýda yetiþkin oyuncu katýldý. Bu turnuva
öncesinde Avrupa Petank Federasyonu Genel
Sekreteri Loek van Tiggelen ile Nilüfer Belediye
Baþkaný Mustafa Bozbey arasýnda kýsa bir gösteri
maçý yapýldý.
Þenlikler Genel Koordinatörü Adem Yakýnca Dart
ve Petanga ve Petanga olan ilgiden duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Bu branþlar kýsa
sürede oyunlarýn gözdesi haline geldi dedi.
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Türkiye Birinci Bocce Ligi Sona Erdi
Kazan Belediyesi Yine
Þampiyon!

Erkeklerde final etabý öncesinde lider durumda bulunan ve
geçen yýllarda þampiyonluk yaþamýþ olan Ýstanbul Bocce SK,
bu etapta Volo'dan puan alamayýp, Raffa'da da sürpriz yenilgiler
alýnca ligi ancak 6. sýrada tamamladý. Final etabý öncesinde 12
puanla 3. sýrada bulunan Kazan Belediyesi SK ise, puanýný 25'e
çýkararak üst üste ikinci sezon birinci lig þampiyonluðuna
ulaþmýþ oldu. Birinci etap sonucunda 5. sýrada bulunan Eskiþehir

Bartýn'da tamamlanan Türkiye Birinci Bocce Liginde, erkeklerde Ankara Kazan
Belediyesi SK, bayanlarda Antalya Kemer SK þampiyon oldu. Bartýn'da yapýlan
final etabýnda zorlu müsabakalar oynandý.
3 gün boyunca devam eden müsabakalarda takýmlar Raffa, Petank ve Volo
disiplininde puan toplayarak üst sýralarda yer almaya çalýþtýlar. Ligi son 5 sýrada
tamamlayan takýmlar ise Ýkinci Lig Play-off grubunda mücadele ederek tekrar
birinci lige çýkmaya çalýþacaklar.

Ülkemizde WDF Puaný Veren Ýlk Turnuva;

'Turkish Masters' Ankara'da yapýldý
Ülkemizde WDF Puaný Veren Ýlk Turnuva olan 'Turkish Masters' 24-25 Mayýs
tarihlerinde Ankara Alkin Prestij Otel'de yapýldý. Erkeklerde genç sporcu Arman
Uður, bayanlarda ise Ýstanbul bölgesi sporcularýndan Duygu Karaca
þampiyonluða ulaþtýlar.

D ü n y a D a r t Fe d e ra s yo n u ' n u n ( W D F ) 4 .
kategorisinden puan veren ve Türkiye Sýralamasýnýn
yedinci ayaðý olan Türkiye Dart Þampiyonasý'nda
puan almak için mücadele eden sporcularýn
sýralamalarý Pazar akþam oynanan finallerin ardýndan
belli oldu. Cumartesi günü yapýlan grup maçlarýnýn
ardýndan erkeklerde 64, bayanlarda ise 16 finalist
Pazar günkü elemelere katýlmaya hak kazanarak
üst turlara çýkmak için mücadele verdi.
Tek Erkekler finalinde Emre Torus'u 6-3 yenen Arman
Uður þampiyonluða ulaþtý. Bursa'yý temsil eden güçlü
oyuncu Eser Tekin üçüncülüðü elde ederken, yedi
kez Dünya Elektronik Dart Þampiyonluðuna ulaþmýþ
olan Sadýk Özdemir ise dördüncülük ile yetinmek
zorunda kaldý.
Tek Bayanlar finalinde ise Yeþim Yýlmaz'ý 5-4 yenen
Ýstanbul bölgesi oyuncusu Duygu Karaca birincilik
ödülünün sahibi oldu. Oldukça çekiþmeli geçen bu
müsabaka seyircilere de keyifli anlar yaþattý.
AG (Anatolians Group) ve TBBDF (Türkiye Bocce
Bowling Dart Federasyonu) iþbirliði ile gerçekleþtirilen
Türkiye Dart Þampiyonasý'na katýlan tüm sporcular
sýkça organizasyondan duyduklarý memnuniyeti dile
getirdiler. Ödül töreninde bir konuþma yapan
Federasyon Baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
düzenlenen turnuvalardan büyük memnuniyet
duyduklarýný ve Dart'ýn geliþimini ve yayýlmasýný
saðlamak amacýyla, federasyon olarak, mümkün
olan her türlü katkýyý saðladýklarýný ve saðlamaya

devam edeceklerini belirtti. Genç oyuncu Arman'ýn
da oyununu sürekli geliþtirdiðini belirten Tekcan,
kendisine birincilik ödülünü ve kupasýný takdim etti.
Haziran ve Temmuz aylarýnda gerçekleþtirilecek son
2 ayak neticesinde Türkiye Erkekler ve Türkiye
Bayanlar Dart Þampiyonlarý belli olacak. Oluþacak
Türkiye sýrlamasý da Milli Takýmýn belirlenmesi için
ana ölçüt olacak.
91 erkek 21 bayan olmak üzere toplam 112
sporcunun yarýþtýðý turnuvayý ilk sekizde bitiren
isimler ise þöyle:
Erkekler

Bayanlar

1- Arman Uður

1- Duygu Karaca

2- Emre Torus

2- Yeþim Yýlmaz

3- Eser Tekin

3- Ýlgen Sakin

Sadýk Özdemir
5- Ahmet G. Ertuðrul

Aslý Barýþ
5- Ferhan Aþlakçý

Ege Gönüllü

Pýnar Turunçoðlu

Bora Temizsoy

Ayça Can

Utku Karaca

Meltem Giray

GSÝM ise baþarýlý bir performans ortaya koyarak puanýný 24'e
çýkarýp lig ikinciliðini kazandý. Ligin yeni ekiplerinden Bursa
Mudanya SK ise final etabý öncesinde yakaladýðý baþarýsýný
sürdürerek, ligi 3. sýrada tamamlamayý bildi. Mudanya'nýn
baþarýsýnda Volo'da 29 sayý elde ederek tam puan kazanan
Yunus Emre'nin büyük katkýsý oldu.
Birinci ligde 4. sýrayý Kemer Yat Yelken, 5. sýrayý Bartýn Kemer,
6. sýrayý Ýstanbul Bocce, 7. sýrayý Antalya Kemer elde ederken;
Kýrýkkale GSK, Bartýn Orduyeri Fatih Spor, Ýstanbul Elit, Kýrýkkale
GSÝM ve Bartýn GSK Spor kulüpleri ise ikinci lige düþtü.

Bayanlarda Antalya Kemer,
Konak Belediyesi'ni son
anda geçti!

Final etabýna 4. sýrada gelen Antalya Kemer SK büyük bir
mücadele vererek 26 puan ve ikili averajla Ýzmir Konak
Belediyesini geride býrakarak þampiyon oldu. Finale lider gelen
Konak Belediyesi SK, Raffa maçýnda Antalya Kemer'e kaybedince
puan eþitliðine raðmen þampiyonluktan oldu. Son maçlar
öncesinde Antalya Kemer'in önünde yer almayý baþaran Konak
Beyediyesi SK, son gün Yeni Bartýn'a karþý zorlu bir müsabaka
oynadý. Bu müsabakada büyük çekiþme yaþanýrken, Bartýn
müsabakadan galip ayrýlýnca Konak Belediyesi þampiyonluktan
oldu. Bayanlarda üçücü sýrayý ise 20 puanda kalan Ankara Kazan
Belediyesi elde etti.
Birinci ligde 4. sýrayý Yeni Bartýn SK, 5. sýrayý Bursa Mudanya
SK, 6. sýrayý Eskiþehir GSÝM ve 7. sýrayý ise Kýrýkkale GSÝM elde
etti. Son 5 sýrada yer alan Bartýn Kemer SK, Bursa Nilüfer SK,
Bartýn GSK, Ýstanbul Bocce SK ve Diyarbakýr 5 Nisan SK ise ikinci
lige düþtüler.
Birinci ligin kapanýþ ve kupa töreninde bir konuþma yapan
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan, erkeklerde ve
bayanlarda 12'þer takýmla oynanan ligde büyük bir çekiþme
yaþandýðýný ve bunun neticesinde bazý takýmlarýn baþarýya
ulaþtýðýný bazýlarýnýn ise ikinci lige düþtüðünü belirterek, "Baþarýlý
olan ekipleri kutluyorum. Düþen ekiplere de play-off grubunda
baþarý diliyorum. Ligdeki çekiþmenin bize uluslararasý arenada
daha önemli baþarýlar getirmesini umuyoruz" dedi. Tekcan,
önceki hafta Bowling'te elde edilen Akdeniz Kupasý
þampiyonluðuna da deðinerek, Bocce branþýnda da benzeri
baþarýlar elde edilmesi gerektiðini belirtti.
Kupa töreninde ödülleri baþkan Ahmet Recep Tekcan, baþkan
vekili Mutlu Türkmen, genel sekreter Adnan Öztürk, yönetim
kurulu üyesi Yýlmaz Balaban, denetleme kurulu üyesi Rahmi
Çýnar ve Bartýn Ýl Müdür Vekili Ertan Orhan verdiler.
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Dart 7. Ayakta Favoriler Kazandý

ADT organizasyonuyla Ankara'da yapýlan Türkiye
Sýralamasý 7. ayaðýnda erkeklerde Eser Tekin,
bayanlarda ise Meltem Giray ilk sýrada yer aldý.

Þampiyonada ilk 16'da yer alan
sporcular:

18-20 Nisan tarihleri arasýnda oynanan
müsabakalara çeþitli illerden 100 erkek 28 bayan
olmak üzere toplam 128 sporcu katýldý.
Karþýlaþmalarda ilk iki gün grup maçlarý yapýlýrken
son günde eleme sistemi ile final oyunlarý
oynandý.

Erkekler
1. Eser Tekin
2. Emre Toros
3. Bahadýr Alev
Sadýk Özdemir
5. Toðkan Edik
Bora Temizsoy
Utku Karaca
Ege Gönüllü
9. Engin Kayaoðlu
Murat Demir
Engin Ceylan
Necmi Cebe
Evren Acarkan
Gürhan Aktürk
Serkan Kabal
Bahattin Güllü

Erkeklerde favori sporcular arasýnda büyük bir
çekiþme yaþanýrken, zirvenin 4 favori ismi yarý
finalde buluþtu. Bu sporculardan finalde Emre
Toros'u geçmeyi baþaran Eser Tekin ikinci kez
birincilik kürsüsüne çýkarken, daha önceki
turnuvalarda zirvede yer almayý baþaran Bahadýr
Alev ve Sadýk Özdemir ise üçüncülük ile
yetindiler.
B a y a n l a rd a i s e u z u n s ü re s ý r a l a m a
müsabakalarýna katýlamayan Meltem Giray
finalde Nida Çavun'u geçerek birinciliðe
ulaþýrken, üçüncülüðü ise Seçil Toros ve Sibel
Alumur paylaþtýlar.

Finalde dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon baþkaný
Ahmet Recep TEKCAN verdi.

Bayanlar
1. Meltem Giray
2. Nida Çavun
3. Seçil Toros
Sibel Alumur
5. Hatice Han
Selin Alataþ
Ceyda Edik
Vuslat Aktuðlu
9. Evrim Yalçýnkaya
Aslý Evren
Duygu Karaca
Neslihan Algül
Didem Dengiz
Ebru Özden
Süheyla Ýkiz
Necla Demir

Kazan Belediyesinden federasyonumuza tam destek;

Türkiye'nin Ýlk Bocce Salonu Kazan'da Yapýlýyor

Kazan Belediyesi Türkiye'nin ilk Bocce
salonunun yapýmýna baþladý. Bocce salonu
için federasyonumuz ile Kazan Belediyesi
arasýnda protokol imzalandý.
Kazan Belediyesi tarafýndan Ovaçayý Vadisi
içerisinde inþasýna baþlanan Spor Kompleksi
içerisinde projelendirilen Bocce salonunda,
Petank, Raffa ve Volo oyunlarý için sahalar
bulunacak.
Oyun alaný 16 m X 50 m olan Türkiye'nin ilk
Bocce salonu içerisinde, 3 adet orijinal Raffa
sahasý da TBBDF tarafýndan yapýlacak.
Böylelikle tesis ülkemizde ilk orijinal Raffa
zeminlerinin de yer aldýðý bir salon olacak.
Salonda 3 Raffa sahasýnýn yanýnda 1 adet
antrenman amaçlý Volo sahasý da bulunacak.
Salonun ikinci bölümünde ise 5 adet Petank

sahasý yer alacak.
Kazan Bocce Salonunda yataklý odalar,
kafeterya ve idari bölümler için ayrýca ilave
olarak toplam 320 metre kare bina
bulunacak. Tesiste 200 kiþilik sabit bir tribün
de yer alacak.
TBBDF ile Kazan Belediyesi arasýnda yapýlan
imza töreninde konuþan belediye baþkaný
Lokman Ertürk, "Bocce'de ilçe olarak önemli
baþarýlar elde ettik. Daha önce tüm sporculara
salon yapmak için söz vermiþtim. Bu sözümü
yerine getirmenin mutluluðunu yaþýyorum"
dedi. Törende TBBDF baþkan vekili Mutlu
Türkmen de Ertürk'e teþekkür ederek,
Türkiye'nin ilk Bocce salonunun tüm yerel
yönetimler için bir ilk örnek olacaðýný kaydetti.

Kazan Belediyesi Baþarýlý Bocce ve
Dart Takýmlarýný Ödüllendirdi

Kazan Belediyesi tarafýndan 9 Nisan Çarþamba akþamý yemekli bir ödül töreni tertip edildi.
Törende ilçeyi temsilen baþarýyla yarýþan Bocce, Dart ve Güreþ takýmlarý ödüllendirildi.

Törene Ankara Vali Yardýmcýsý Ahmet Cengiz, Kazan Belediye Baþkaný Lokman Ertürk, TBBDF
baþkan vekili Mutlu Türkmen, ilçe müdürleri, meclis üyeleri, Güreþ, Bocce ve Dart takýmlarý
sporcularý ve antrenörleri katýldý.
Törende branþ antrenörleri çalýþmalarla ilgili bilgi verdiler. Kazan'ýn genç potansiyelini spora
sevk etmesi sebebiyle baþkan Ertürk'e teþekkür eden Vali Yardýmcýsý Cengiz, ayrýca Türk
Milletinin folklorik zenginlikleri olan oyunlara da sahip çýkýlmasýnýn önemine dikkat çekti.
Cengiz, "Yeni yetiþen nesiller bilgisayara ve televizyona mahkum olmaktan kurtarýlmalý.
Gençlerin ruh ve fiziksel saðlýklarý için Bocce gibi oyunlar yeniden ön plana çýkmalý" dedi.
Törende baþarýlý olan sporculara 50 cumhuriyet altýný ödül veren baþkan Ertürk ise, Kazan'ýn
Türkiye Þampiyonu, Birinci Lig Þampiyonu olduðunu söylediðinde insanlarýn inanmakta
zorlandýklarýný anlatýrken, "Ulusal basýnda Bocce ve Dart takýmlarýmýzýn Türkiye Þampiyonluklarý
boy boy yer alýnca, ancak o zaman herkes ne denli önemli baþarýlara imza attýðýmýzý
anlayabildi" dedi. Ertürk, Kazan'da sadece fiziki altyapýya deðil, gençlere de yatýrým yapýldýðýný
ve bu çalýþmalarýn devam edeceðini söyledi.
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Spor Camiasý Sponsorluk Federasyonumuz

Kongresinde Buluþtu

sponsorlarýn
ilgisini çekiyor

Aldýðý sponsorlukla
bir çok federasyonu
geride býrakarak ilk
sýralarda yer almayý
b a þ a r a n
federasyonumuz,
yeni sponsorluk destekleri almaya devam ediyor.
Bir çok firmadan dolaylý katký saðlayan federasyonumuz,
ayrýca yaptýðý ayni ve nakdi sponsorluk sözleþmeleri ile
doðrudan da destek alýyor. Son dönemde de Wenice , Dexter,
Adam&Eve Hotels, Alkin Prestij Oteli gibi firmalar milli
takýmlarýmýza destek oldu.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay Standýmýzda Bilgi Aldý
28-29 Mayýs tarihlerinde Ýstanbul Grand Cevahir Otel'de "Türk Sporu Sponsoruyla Buluþuyor" projesi
kapsamýnda 2.Uluslararasý Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi'nde, spor camiasý bir araya
geldi.
Grand Cevahir Otel'de gerçekleþtirilen ve ''Türk Sporu Sponsoruyla Buluþuyor'' baþlýðýyla gerçekleþtirilen
kongreye, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir
Topbaþ, Ýstanbul Valisi Muammer Güler, federasyon baþkanlarý, daire baþkanlarý, gençlik ve spor il
müdürleri, yöneticiler ve bir çok firma temsilcisi katýldý.
2 gün süren kongrede, bir yandan spor ve pazarlama konularýnda yerli ve yabancý bilim adamlarý
ve uzmanlar önemli sunumlar yaparken, diðer yandan bir çok federasyon ve il spor müdürlüðü
standlarýnda etkinliklerini anlattýlar.
Bu çerçevede federasyonumuz da açmýþ olduðu standda, branþlarýmýza ait teknik malzemelerin
sunumunun yaný sýra, branþlarý tanýtýcý el ilanlarý ve ulusal basýnda yayýnlanan haberleri de ziyaretçilere
aktarma fýrsatý buldu. Ayrýca standa kurulan dart tahtasýnda da bir çok yönetici ve ziyaretçi dart
oynama fýrsatý buldu.

Antrenör yetiþtirme
kurslarýmýz devam
ediyor
Federasyonumuz ile Adalet Bakanlýðý arasýnda
yapýlan sözleþme gereðince, Mayýs ayý içerisinde
Erzurum'da Dart ve Bocce, Kahramanmaraþ'ta
ise Bocce antrenör yetiþtirme kurslarý yapýldý.
Böylelikle Nisan ayýnda yapýlan kurslarla birlikte,
Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü'nün yaklaþýk 600 personeli Dart ve
Bocce antrenörü oldu. Bu kurslara Türkiye'nin
hemen hemen tüm illerinden katýlan kursiyerler
bulunmasý nedeniyle, Dart ve Bocce branþlarýnýn
faal olduðu il sayýsý da 70'in üzerine çýkmýþ oldu.
Diðer yandan 28 Nisan - 4 Mayýs 2008 tarihleri
arasýnda Yalova'da 25 kursiyerin katýlýmýyla ve 28 Haziran tarihleri arasýnda da Denizli'de 23
kursiyerin katýlýmýyla, Bocce antrenör yetiþtirme
kurslarý yapýldý. Yalova'da yapýlan kursta, RaffaPetank-Volo'nun yaný sýra zihinsel engellilerde
Bocce ile ilgili eðitim verildi.

Yapýlan kurslarýn temel eðitim derslerinde Prof.
Dr. Erdal Zorba, Y. Doç. Dr. Metin Yaman ve Taner
Bozkuþ görev alýrken, uygulama dersleri ise
Cevdet Duran, Ý. Hakký Yýlmaz ve Talip Arslan
tarafýndan verildi. Kurslarda yönetici olarak görev
yapan baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, yapýlan
kurslarýn her þeyden önce önemli bir tanýtým
fýrsatý saðladýðýný ve çok sayýda yeni antrenör
arasýndan çýkacak ilgili adaylarla Bocce ve Dart
branþlarýnýn saðlam temeller üzerinde
yükseleceðini belirtti. Türkmen, özellikle Adalet
Bakanlýðý ile yapýlan ortak proje kapsamýnda
yetiþtirilen antrenörlerden, cezaevleri dýþýnda da
hizmet beklediklerini kaydederek, "Þimdiden bir
çok arkadaþýmýz, faaliyetlerimize katýlmaya, kendi
kurumlarý dýþýnda da etkinlik yapmaya baþladýlar"
dedi.

Yalova'da yapýlan Türkiye Petank Þampiyonasýna sponsor
olan Altunay Spor, bastýrdýðý 500 adet þampiyona tasarýmýnýn
yer aldýðý tiþörtle sponsorluk yaparken, Türk Telekom firmasý
ise Bowling Federasyon Kupasýnda derece yapan sporculara
birer adet cep telefonu hediye etti. Federasyonumuza son
olarak destek veren firmalardan bir tanesi de Aslý Börek oldu.
Ülke çapýnda hýzla yaygýnlaþan bayi aðý ile büyüyen Aslý
Börek, branþlarýmýzýn da yaygýnlaþmasý için katký saðlayacak.

