Dar týn Ustalarý
Belli Oldu
Türkiye Dart Þampiyonasý'nýn son ayaðý olan "Türkiye'nin
Ustalarý Dart Turnuvasý"nýn tamamlanmasý ile birlikte erkeklerde
Emre Toros, bayanlarda ise Meltem Giray Türkiye
Þampiyonluðuna ulaþtý.

Yýl boyunca gerçekleþtirilen 10 turnuvanýn sonunda, Türkiye sýralamasýnda erkeklerde
ilk 32'de, bayanlarda ise ilk 16'da yer alan sporcularýn davetli olduðu, "Türkiye'nin
Ustalarý Turnuvasý", 26-27 Temmuz tarihlerinde Ankara Alkýn Prestige Otel'de yapýldý.
Cumartesi günü oynanan grup maçlarýnýn ardýndan, erkeklerde 16, bayanlarda ise 8
sporcu Pazar günkü elemelere katýlmaya hak kazandý. Büyük çekiþmeye sahne olan
maçlarýn ardýndan hem Türkiye Þampiyonlarý, hem de ülkemizi yurt dýþýnda temsil
edecek Milli Takým kadrosu belli oldu. Ustalar Þampiyonasý öncesinde, ilk sýrada yer
almayan favori sporcular, hem þampiyonayý kazandýlar hem de sýralamada en üst
basamaða yerleþtiler.
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ÜCRETSÝZDÝR

10-12 Ekim tarihleri arasýnda ülkemizde yapýlmasý kararlaþtýrýlan

DUNYA PETANK ÞAMPIYONASI

SAMSUNDA
Baþyazý
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Haber
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Dartýn
En
Büyükleri
Belli Oldu

Daha önce Çin'de yapýlacaðý duyurulan ancak son geliþmeler nedeniyle
iptal edilen ve ülkemizde yapýlmasý kararlaþtýrýlan 2008 Dünya Bayanlar
Petank Þampiyonasý, Samsun'da yapýlacak. Þampiyonaya 5 kýtadan
50 ülke takýmýnýn katýlmasý bekleniyor.

Dünya Federasyonu Baþkaný Claude Azema
Türkiye'de

Dünya Þampiyonasýnýn gerçekleþtirileceði ildeki imkân ve hazýrlýklarý
yerinde görmek ve yetkililerle bir araya gelmek için, Dünya Petank
Federasyonu (FIPJP) Baþkaný Claude Azema, 28 Temmuz'da 2 günlük
çalýþma ziyareti için ülkemize geldi. Ýlk olarak Gençlik ve Spor
Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Babacan'ý ziyaret eden Azema,
ülkemizde yapýlacak Bayanlar Dünya Petank Þampiyonasýnýn
önemini anlatýrken, "Dünyanýn 5 kýtasýndan sporcular bu vesileyle
Türkiye'yi tanýma fýrsatý bulacaklar" dedi. Azema, ayýrýca Türk
Federasyonunun Dünya Petank ailesinde çok yeni bir üye olmasýna
raðmen çok kýsa sürede önemli iþlere imza attýðýndan her türlü
takdiri hak ettiðini vurguladý.
Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Babacan ise Türkiye
Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun en baþarýlý federasyonlardan
birisi olduðunu belirterek, "Uluslararasý organizasyonlara büyük
önem veriyoruz. Federasyonumuz bu konuda 3 branþýnda da
baþarýlý çalýþmalar yapýyor. Spor teþkilatý olarak Dünya Þampiyonasý
için gerekli desteði saðlayacaðýz" dedi. Görüþmeye federasyon
baþkaný Ahmet Recep Tekcan, baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen ve
GSGM Saðlýk Dairesi Baþkaný Sultan Seyhan da katýldýlar.
Görüþmenin ardýndan Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet
Ali Babacan, Claude Azema'ya ziyaret anýsýna bir plaket ve federasyon
bayraðý hediye etti.

Sayfa 4-5'de
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Samsun Seferber Olmalý
Baþyazý

Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Azema, görüþme ve incelemelerinin ardýndan
ü l ke m i z d e n m e m n u n i yet l e a y r ý l d ý .

Deðerli okuyucular,
Bülten'in dördüncü sayýsýna da ulaþmýþ
bulunuyoruz. Her çýkardýðýmýz yeni sayý,
attýðýmýz adýmlarýn istikrarýný ve
çalýþmalarýmýzýn devamlýlýðýný da ortaya
koyuyor. Ortalama 45 günlük periyotlarda
hazýrladýðýmýz bu yayýn, bu süreç içerisinde
yaptýklarýmýzýn bir kýsmýný eleyerek size
sunmamýzý zorunlu kýlýyor. Zira günler, haftalar,
aylar bizim için dolu dolu geçiyor.

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

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.

Bülten, istikrarý ile birlikte çok geniþ bir
yelpazede okuyucuyla da buluþmamýza vesile
oluyor. 3ncü sayý itibariyle yayýnýmýzý 81 ile
ulaþtýrmýþ bulunuyoruz.
Evet, 81 ilde yapýp ettiklerimizi duyurma fýrsatý
yakalamýþ olmayý önemsiyorum. Çünkü
branþlarýmýzýn adýný dahi duymamýþ binlerce
kiþi, Bocce Bowling ve Dart branþlarýnýn sportif
düzlemde ne kadar ileri seviyede olduðunu
öðrenme fýrsatý buluyor.
Bülten'in bu sayýsýnda Samsun'a giderek,
Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý
hazýrlýklarýndan bahsetmek istiyorum.
Bildiðiniz gibi geçen sayýmýzda sürmanþetten
Dünya Þampiyonasýnýn Türkiye'ye verildiðini
ve þampiyonayý yapacak ili tayin etmek için
hummalý bir çalýþma yürüttüðümüzü
duyurmuþtuk. Aradan geçen kýsa sürede
þampiyona adresini buldu; Samsun!
Baþkan vekilimiz Dr. Mutlu Türkmen'in
Samsun'da yaptýðý ön temaslar, GSGM Saðlýk
Daire Baþkaný Sultan Seyhan'ýn yakýn ilgisi bizi
nihai olarak Samsun'da karar kýlmaya sevk
etti. Kýsa süre sonra konuyu kesinleþtirecek
ismi, Dünya Petank Federasyonu Baþkaný
Claude Azema'yý ülkemize davet ederek,
Genel Müdür Vekilimiz Mehmet Ali Babacan'la
görüþmesini ve ardýndan Samsun'u ziyaret
ederek, yerel yöneticilerle bir araya gelmesini
saðladýk. Tüm bu görüþmelerden sonra gerekli
teminatlarý alan Azema, Dünya Þampiyonasý
adresi olarak Samsun'u tüm dünyaya duyurdu.

Þimdi yýl ortasýnda elimize geçen bu fýrsatý
çok iyi kullanmak zorundayýz. Zamanýmýz
dar, ancak imkânlarýmýz geniþ. 50'den fazla
ülkeden katýlým beklediðimiz þampiyona,
Samsun ve ülkemiz adýna önemli bir sýnav
olacak.
Biz, geçen yýl baþarýyla düzenlediðimiz Avrupa
Þampiyonasýnýn ardýndan elde ettiðimiz saygýn
konumu, Dünya Þampiyonasý ile pekiþtirmek
zorundayýz.
Samsun ise, tüm yerel yönetim birimleri,
kurumlarý ve halkýyla 5 kýtadan ile gelecek
misafirlerini en üst düzeyde aðýrlamak için
seferber olmak zorunda. Bu þampiyona
n et i c e s i n d e S a m s u n , u l u s l a r a ra s ý
organizasyonlar için alternatif bir durak
olabileceðini de kanýtlayacak. Bizim
Samsun'u tercihimizde en önemli etken,
þüphesiz Samsun'un böyle bir sýnav vermeye
talip olduðunu bilmekti. Aksi takdirde
þampiyonayý çok daha üst düzey imkân ve
þar tlar sunacak illerde yapabilirdik .
Buradan tekrar þampiyonanýn Samsun'da
yapýlmasýna ön ayak olan valimiz Hasan Basri
Güzeloðlu baþta olmak üzere, tüm yetkilileri
Dünya Þampiyonasý için seferber olmaya davet
ediyorum. Üstlendiðimiz görev milli bir
görevdir. Milyon dolarla saðlanamayacak
tanýtým, baþarýlý organizasyonlarla saðlanýyor.
Misafirlerimizin güzel anýlarla ülkelerine
dönmelerini temin etmekle, uzun yýllar
gönüllü tanýtým elçilerimiz olmalarýný da
mümkün kýlabiliriz. El ele vererek, bu
organizasyonu
da
baþarýyla
tamamlayacaðýmýza olan inancým sonsuzdur.
Akdeniz Oyunlarý, Dünya Spor Oyunlarý, Kýtasal
Oyunlar, Ýþbirliði Oyunlarý, Paralimpik
O l i m p i y a t l a r, v b b ü y ü k t ü m s p o r
organizasyonlarýnda yer alan Petank
disiplininde, ülke olarak lider konuma
gelebiliriz. Baþarýlý organizasyonlarýn ardýndan,
sportif baþarýya da ulaþabiliriz. Nitekim geçen
yýl baþarýyla organize ettiðimiz Avrupa
Þampiyonasýnda, iki takýmýmýz da çeyrek final
oynayarak büyük bir sürprize imza atmýþlardý.

Samsun'un ardýndan tekrar Ankara'ya dönelim.
Eylül ayý içerisinde ülkemizin sportif baþarý
gururu olan Ankara Open Turnuvasý sahne
alacak. Bu turnuva 40'a yakýn ülkeden üst
düzey Bowling oyuncusunu ülkemizde
buluþturacak. Avrupa'da ilk kez 'premier'
statü kazanan Ankara Open, daðýtýlan 100
bin euro ödülüyle de önder durumda. Ankara
Open, tüm dünyadaki bowling severlerin ilgi
odaðý olacak. Turnuvayý takip eden günlerde
yine bir ilk yaþanacak; Avrupa Masterlar
(Ustalar) Þampiyonasý ilk kez ülkemizde
yapýlacak. Bu þampiyonada Avrupa'nýn en iyi
ilk 16 erkek ve ilk 16 bayan sporcusunu izleme
olanaðý bulacaðýz.
Buradan bu önemli organizasyonla ülke
tanýtýmýna ve spor turizmine hesap edilemez
katký saðlayan Rollhouse yetkililerini tebrik
ediyorum. Camiamýz adýna kendilerine
teþekkür ediyorum. Ayrýca ustalar arasýnda
Türk oyuncularý da görmeyi temenni ediyorum.
Dilerim organizasyon baþarýmýz, zaman
içerisinde sportif baþarýya da ön ayak olacaktýr.
Son olarak üzücü bir haberle yazýmý
tamamlamak istiyorum; çok þey beklediðimiz
Turunç Open Dart Turnuvasý iptali
Geçen sene baþarýyla gerçekleþtirilen bu
turnuva, bu yýl Dünya Dart Federasyonu
tarafýndan puanlý turnuva olarak belirlenmiþti.
Ancak bir dizi sorun neticesinde organizatörler
turnuvayý iptal etmek zorunda kaldý.
Ülkemizde hýzla geliþen Dart potansiyeli
paralelinde, saygýn uluslar arasý turnuvalara
da ev sahipliði yapmamýz gerekiyor. Bu konuda
Turkish Mas ters ve Turkish Open
turnuvalarýndan beklentimiz bir kat daha
artmýþ oldu. 2010'da ülkemizde yapýlacak
Avrupa Dart Þampiyonasý öncesinde uluslar
arasý faaliyetlerle kendimizi hazýrlamamýz
gerekiyor.
Branþlarýmýzýn hür üçü de doðrudan turizmle
iç içe. Bu branþlarý spor turizmi açýsýndan etkili
kullanmamýz gerekiyor. Biz de bunu baþarmak
için gayretlerimizi sürdürürüyoruz.
Bülten'in 5nci sayýsýnda buluþmak dileðiyle,
Bizi takip etmeye devam edin.
Saygýlarýmla.

Avrupa'nýn ilk ve tek 'premier' turnuvasý;

Ankara Open yýldýzlarý bekliyor

Bowling'te Avrupa'nýn en büyük turnuvasý
olan Ankara Open'a sayýlý günler kaldý.
13-21 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacak
olan ve Avrupa'nýn ilk ve tek 'premier'
turnuvasý olma özelliðine sahip olan bu
büyük organizasyonda, bu yýl toplam
100.000 Euro ödül daðýtýlacak. Ayrýca
turnuva statüsü gereðince bu yýl ilk kez
diðer turnuvalarýn 3 katý daha fazla puan
verecek.
Ankara Rollhouse Bowling Salonu
tarafýndan düzenlenen bu önemli
organizasyonun hemen ardýndan, 22-24
Eylül tarihleri arasýnda yine ilk kez Avrupa
Ustalar Bowling Þampiyonasýnda
Avrupa'nýn en iyi 16 erkek ve 16 bayan
sporcusu sahne alacak.
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Bayan Milli Takýmýmýz Avrupa
Bowling Þampiyonasýnda Yarýþtý

Yaþam Boyu
Spor ve
Olimpiyatlar -IProf. Dr. Erdal ZORBA*

TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi

Ýnsanýn var oluþundan bugüne kadar onunla birlikte olan sporun
kabul edilmiþ evrensel bir tanýmý yoktur. Ancak, spor olarak kabul
edilen aktivitelerde ortak olan belli unsurlar vardýr. Spor insanoðlunun
var oluþundan beri onunla beraber olan, belirli kurallar içeren,
rekabet ortamý olan, haz veren aktiviteler bütünlüðüdür.
Erkal'a göre (1992) spor; uðraþanlarý açýsýndan yarýþma kazanmaya
dönük, fiziksel, zihinsel ve teknik bir çaba izleyenler açýsýndan
heyecan ve istek duygusu kazandýran bir süreç bütünlüðü içerisinde
ise anatomi, ortopedi, biyomekanik, psikoloji gibi bilim dallarýnýn
yardýmý ile geliþen, sürdürülen bir bilimsel olgudur.
Koludar'ýn (1988) tanýmýna göre ise, kiþinin belli düzenlemeler içinde
fiziksel aktivitesini ve motorik becerilerini zihinsel, ruhsal ve sosyal
davranýþlarýný geliþtiren ve bu özelliklerini belirli kurallar içinde
yarýþtýrmasýný amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyal bir uðraþtýr.
Zaman içinde sporun geleneksel deðer yargýlarýndaki esneklik, daha
önceki homojen amaçlarýnýn deðiþmesine neden olmuþtur. Sporun
1970'li yýllarda popülerliðinin artmasý, spor endüstrisine yapýlan
yatýrýmlarýn sonucunda dünya genelinde spor bilincinin ve
alýþkanlýðýnýn yerleþmeye baþlamasý, sporun yaþamýn vazgeçilmez
bir alýþkanlýk olarak kabul görmesi, insanlarýn tatilleri boyunca
gündelik spor yaþamlarýný sürdürmek istemeleri, turizm sektörünün
spor ile kaynaþmasýnýn en önemli nedenidir.

Bayan Milli Takýmýn Giysi Sponsorluðunu Wenice Yaptý
Bowling bayan milli takýmýmýz 6-15 Haziran tarihleri
arasýnda Danimarka'nýn Odense þehrinde yapýlan
Avrupa Þampiyonasýnda yarýþtý. Milli takýmýmýzýn
antrenörlüðünü Önder Gürkan yaparken, takýmda
Gülhan Aksular, Duygu Gürkan, Hicran Erol, Gözde
Yeþilkaya, Hande Yeþilkaya ve Gövkçe Çýnar sporcu
olarak yer aldýlar.
Þampiyonanýn çiftler mücadelesinde; Gözde Yeþilkaya
- Hande Yeþilkaya 4201 puanla 46., Gülhan AksularDuygu Gürkan 4175 puanla 50. ve Hicran Erol - Gökçe
Çýnar ise 3932 puanla 61. sýrada yer aldýlar.
Üçler karþýlaþmalarýnda ise Gülhan Aksular - Gözde
Yeþilkaya ve Hande Yeþilkaya'dan oluþan ekibimiz 3402
puanla 19., Hicran Erol - Duygu Gürkan ve Gökçe

Çýnar'dan oluþan ekibimiz ise 2918 puanla 39. sýrada
yer aldýlar.
Takýmlar mücadelesinde ise 5140 puan ile bayan
millilerimiz 17. sýraya yerleþtiler. Tüm oyunlarda elde
ettikleri derecelere göre ise sporcularýmýz turnuvayý
þu sýrada tamamladýlar: Gülhan Aksular 63., Gözde
Yeþilkaya 78., Hicran Erol 92., Hande Yeþilkaya 117.,
Duygu Gürkan 124. ve Gökçe Çýnar ise 126.
Þampiyona boyunca milli sporcularý yalnýz býrakmayan
bayan milli takýmýmýzýn antrenörü Önder Gürkan,
þampiyonada üst düzey sporcularýn yer aldýðýný ve bu
sporcular arasýnda milli takýmýn baþarýyla mücadele
ettiðini belirtti.

Time Out Open Bowling
Turnuvasýnda favori sporcular kazandý
Time Out Open Bowling Turnuvasý, 76 sporcunun
katýlýmýyla gerçekleþirken, zorlu mücadeleden favori
sporcular galip ayrýldý.

10-13 Temmuz tarihleri arasýnda Ýstanbul Time Out
Bowling Salonunda yapýlan turnuvada 76 sporcu
yarýþýrken, favori sporcular ilk sýrayý almayý baþardý. 4
gün süren ve büyük bir çekiþmeye sahne olan
turnuvada, Ebru Özoðluuntur ilk sýrayý rakiplerine

kaptýrmazken, ikinci sýrada Barlas Kontaþ, üçüncü sýrada
ise Burak Natal ve Mehmet Kaya yer aldýlar. Çiftlerde
ise Burak Natal ilk üç sýrada yer almayý baþardý. Barlas
Kontaþ'la ilk sýrayý alýrken, Ebru Özoðluuntur'la ikinci
ve Mehmet Kaya ile de üçüncü sýrayý aldý.
Turnuvada derece elde sporculara toplam 4,750 YTL
para ödülü daðýtýldý.

Savaþlarýn beden gücüne
dayandýðý çaðlarda spor,
savaþa hazýrlýk için
yapýlýrdýr. Günümüzde
spor anlayýþý; milletlerin
kültürel iletiþim
olanaklarýný geliþtiren,
milletlerarasý bunalýmlarý
hafifleten, milletleri
birbirine yaklaþtýran bir
özellik k azanmýþtýr.
Bunun
yanýnda,
çaðýmýzda spordan,
milletlerarasý politikada
siyasi etkiyi artýrýcý, bir
ekonomik faktör
durumuna gelen spor bir
ülkenin saygýnlýðý ile de
ilgilidir. Bu gerçeði gören
ü l ke l e r, ç e þ i t l i y a þ
gruplarýndaki bireyleri
için performans (gösteri)
sporu, herkes için spor, kitle
sporu, hayat boyu spor, tatil sporu, saðlýk için spor gibi çeþitli beden
eðitimi ve spor etkinliklerine yönelik çalýþmalarla özendirici çalýþmalar
yapmaktadýrlar.
Sporun Saðlýk Açýsýndan Önemi
Saðlýk, insanlarýn yaþam biçimiyle doðru orantýlýdýr. Hipokrat asýrlar
önce "Eðer biz her ferde, ne çok az, ne de çok fazla, doðru miktarda
gýda ve hareket (spor) verebilseydik saðlýk için en güvenli yolu
bulurduk" sözünü söylemiþtir.
Büyük Türk alimi Ýbn-i Sina da "saðlýðý korumanýn üç temel prensibi
vardýr; hareket (spor), gýda ve uykudur" diyerek saðlýklý yaþamýn ana
hatlarýný göstermiþtir.
Saðlýk; hayat tarzýnýzla ve davranýþlarýnýzla etkilediðiniz çevrenizle
çok sýký bir iliþki halindedir. Bu nedenledir ki, zaman süreci içerisinde
davranýþlarýnýz ve yaþantýnýzda meydana gelen deðiþiklikler saðlýk
konusunda çok yeni boyutlarýn oluþmasýna sebep olmuþtur.
Yaþadýðýmýz bu çaðda þehirleþmenin hýzla artýþý, insanlar vücutlarýný
daha az hareket ettirmesi, çarpýk yapýlaþmanýn getirdiði sosyoekonomik ve kültürel problemler ve psikolojik gerginliðe sebep
olan faktörler (gürültü, yoðun trafik, vs.) insanlarýn saðlýk sorunlarýnýn
þeklini deðiþtirmiþtir.
Genel saðlýk kurallarý olarak kabul ettiðimiz; ideal vücut aðýrlýðý,
sigaradan uzak olmak, stresi kontrol altýna alabilmek, saðlýklý bir
kalp dolaþýmý vs. gibi etkenlerin arzu edilen saðlýk seviyesinde
olmasýný saðlayan en büyük araçlardan biri de hareketli ve düzenli
yaþam tarzýdýr.
Özellikle hareketsizlikten oluþan hastalýklara baktýðýmýzda sebepsonuç iliþkilerinin temelinde temel saðlýklý yaþam kurallarý ile birlikte
doðru spor ve egzersiz yapmaktan geçtiði görülmektedir.
Aktif Yaþamýn Saðlýðýmýza Kazandýrdýklarý...
Devam edecek
* Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü
TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi
www.erdalzorba.com
erdalzorba@gazi.edu.tr
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DUNYA ÞAMPIYO
Dünya Petank Federasyonu (FIPJP) Baþkaný Claude Azema'nýn Ankaradan sonra ikinci duraðý,
þampiyonanýn yapýlacaðý Samsun oldu. Samsun'da mahalli yöneticileri ziyaret eden Azema, Petank
Dünya Þampiyonasýnýn önemini anlatýrken, organizasyona 50'ye yakýn ülkeden katýlým beklediðini
ve bu amaçla þampiyona öncesinde Samsun'un seferberlik baþlatmasý gerektiðini belirtti. Þampiyona
organizasyon komitesi baþkaný Dr. Mutlu Türkmen de, þampiyonanýn Samsun'da yapýlmasý
kararýnýn alýnmasýnda valilik ve büyükþehir belediyesinin tam destek saðlama taahhütlerinin belirleyici
olduðunu kaydetti.

Ziyaretin Ýlk Duraðý Valilik Oldu
Dünya Þampiyonasý ile ilgili Claude Azema, Mutlu
Türkmen, milli sporcu Akife Ercelep ve Sultan Seyhan'dan
oluþan heyet 30 Temmuz Çarþamba günü Samsun'a
giderek bir dizi ziyarette bulundular. Samsun Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Ömer Altunsoy ve Samsun il temsilcisi
Bülent Þener'in de hazýr bulunduðu ziyaretlerin ilkinde,
heyet Samsun Vali Vekili Ramazan Aksoy'u makamýnda
ziyaret etti.

Ziyarette konuþan Claude Azema, " 2007 yýlýnda Avrupa
Petank Bayanlar Þampiyonasý Ankara'da yapýldý. Türkiye,
Petankta Avrupa baþkenti olduðunu geçen yýl gösterdi.
Bu sene de dünya þampiyonasýna ev sahipliði yapan
Samsun ili Petankta dünya baþkenti olma yolundadýr.
Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Türkiye'nin þampiyonayý
en iyi þekilde yapacaðýna eminim" dedi.
Çin'de yapýlmasý planlanan 2008 Dünya Bayanlar Petank
Þampiyonasý'nýn Çin'deki son geliþmelerden dolayý iptal
edildiðini dile getiren Mutlu Türkmen, yürüttükleri yoðun
kulisler neticesinde, 2007 Avrupa Petank Bayanlar
Þampiyonasýnda göstermiþ olduklarý baþarýnýn esas
alýnarak, þampiyonanýn Türkiye'de yapýlmasýnýn
kararlaþtýrýldýðýný ve tüm dünya ülkelerine duyurulduðunu
ifade etti.
Þampiyona kapsamýnda Samsun'a 50'den fazla ülke
takýmýnýn geleceðini belirten Vali Vekili Ramazan Aksoy,
"Atatürk'ün þehri Samsun'un marka yolculuðunda böyle
þampiyonanýn ilimizde yapýlmasýndan dolayý mutluyuz"
þeklinde konuþtu.
Çok sayýda basýn mensubunun yakýndan izlediði
görüþmelerin sonunda, Petank oyun stili katýlan basýn
mensuplarýna gösterildi. Renkli ve hareketli kiþiliðiyle
dikkat çeken Azema, eline fotoðraf makinesini alarak
gazetecilerin fotoðrafýný çekti. Ardýndan, Vali Vekili Aksoy,

Federasyon Baþkaný Claude Azema'ya Samsun'un simgesi
olan Atatürk heykelini takdim etti.

Ýkinci görüþme Büyükþehir
Belediyesinde
Heyetin Samsun'daki ikinci duraðý ise Samsun Büyükþehir
Belediyesi oldu. Burada büyükþehir belediye baþkaný
Yusuf Ziya Yýlmaz ile bir araya gelen heyet mensuplarý,
baþkandan þampiyona için destek sözü aldýlar.
Þampiyonanýn yapýlacaðý Doðu Park içerisindeki alan ile

ilgili teknik düzenlemelere dair detaylý bilgi alan belediye
baþkaný Yýlmaz, "Samsun için çok önemli bir organizasyon.
Gerekli çalýþmayý yapacaðýz." dedi. Yýlmaz, Bocce branþýný
yýllar öncesinden tanýdýðýný da anlatarak, bu branþta bir
gün Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yapma olanaðý
yakalamaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Federasyon baþkan vekili Mutlu Türkmen, Petankýn tam
bir park - bahçe sporu olduðunu belirterek, yapýlan park
düzenlemelerinin içerisinde Petanka da yer ayrýlmasý
halinde, Samsunlular arasýnda oyunun hýzlý bir biçimde
yaygýnlaþacaðýný ifade etti. Türkmen, Petank-Bocce gibi
oyunlarýn Türklerin ve Anadolu tarihinin bir parçasý da
olduðunun altýný çizerek, "Adý Bocce olmayan ama ayný
mantýkla oynadýðýmýz yüzlerce oyuna sahibiz. Bu nedenle
bu oyunu ülkemizde kolaylýkla yaygýnlaþtýrabiliriz" dedi.
Ziyaret sonunda Türkmen, belediye baþkaný Yýlmaz'a
teþekkür ederek federasyon flamasý takdim etti.

Heyetin üçüncü duraðý Ýl Özel Ýdare
Büyükþehir belediyesinde yapýlan görüþmelerin ardýndan
heyet, Samsun Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Aslan Karanfil'i
ziyaret etti. Ziyarette genel sekreter Karanfil, Samsun
iliyle ilgili coðrafi ve ticari bilgiler verirken, Samsun'un
bu önemli organizasyonu kaldýrma kapasitesine sahip
olduðunu vurguladý. Samsun'un ayný zamanda bir marka
yolculuðu projesi yürüttüðünü de anlatan Karanfil, "Bu
çerçevede þampiyonanýn da ülkemizde yapýlmasý bizim
için daha önemli hale geliyor. Bu öneme binaen gereken

her türlü maddi ve manevi desteði saðlayacaðýz." dedi.
Ziyaretin sonunda genel sekreter Karanfil, Azema'ya ille
ilgili çeþitli tanýtýcý broþür, film ve hediyeler takdim
ederken; Mutlu Türkmen de kendisine teþekkür ederek,
federasyon flamasý sundu.

Milli Eðitim Müdürlüðü Ziyareti
Yoðun geçen görüþmelerin bir sonraki duraðý ise Samsun
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü oldu. Görüþmede il müdürü
Nevzat Ýspirli ile bir araya gelen heyet, þampiyona
öncesinde ve sonrasýnda okullarda geniþ çaplý bir Petank
seferberliði baþlatýlmasý hususunda destek sözü aldýlar.

Ýl Müdürü Nevzat Ýspirli, okullarda yapýlacak her türlü
pozitif etkinliðe açýk olduklarýnýn altýný çizerek, "Milli
Eðitim sistemimiz yýllarca öðretimi esas aldý. Bunun
sonunda gençlerimizi olumsuz davranýþlara gitmekten
alýkoyamadýk. Artýk eðitimi ön planda tutuyoruz. Bu
amaçla her türlü olumlu etkinliðe destek olmak isteriz"
dedi. Ýspirli, özellikle YÝBO okullarýnda hýzlý biçimde
Petank çalýþmalarý baþlatýlmasý hususunda bir an önce
harekete geçeceklerini sözlerine ekledi.
Görüþmenin sonunda Ýspirli, Azema'ya Samsun'a özgü
çeþitli hediyeler takdim etti.

Doðu Park'ta incelemeler
Görüþmelerin ardýndan heyet Dünya Bayanlar Petank
Þampiyonasýnýn yapýlacaðý Doðu Park alaný içerisinde
küçük bir gezi yaparak, þampiyonanýn yapýlacaðý alaný
incelediler. Alaný çok beðendini dile getiren Azema,
"Sporcular müsabaka aralarýnda parkýn sunduðu birçok
olanaktan istifade etme þansý bulabilecekler" dedi.

Alaçam'da akþam toplantýsý
Heyet günün sonunda Alaçam ilçesine geçerek, burada
Alaçam Kaymakamý Mustafa Masatlý ve Bocce antrenörleri
ile bir araya geldi. Federasyon Danýþma Kurulu üyesi de
olan Masatlý, özellikle ilçelerde Boccenin çok yaygýn
olduðunu belirterek, yapýlan çalýþmalardan övgüyle
bahsetti. Görüþmeye çok sayýda Bocce antrenörü katýldý.
Türkmen ise Samsun'un ilçelerinde Bocce ve Petank
oyunlarýnýn yakýndan bilindiðini ve bu ilçelerden derece
yaparak milli takýma girmeyi baþaran sporcular çýktýðýný
belirterek, "Bocceye kucak açan kaymakamýmýz Mustafa
beye çok teþekkür ediyorum. Tüm yöneticilerimiz amatör
spora böyle sahip çýksa, ülkemiz çýk kýsa zamanda bir
spor ülkesi olur" diyerek kendisine teþekkür etti.
Ýki gün süren yoðun görüþme trafiðinin ardýndan
ülkemizden oldukça olumlu izlenimlerle ayrýlan Dünya
Petank Federasyonu Baþkaný Claude Azema, þampiyonanýn
hemen öncesinde Eylül ayý sonunda, Samsun'da bir de
uluslararasý antrenör kursu açýlmasý konusunda söz verdi.
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NASI SAMSUNDA
SAMSUN
ÞAMPÝYONAYA HAZIR

10-12 Ekim tarihleri arasýnda Samsun'da yapýlacak Dünya
Bayanlar Petank Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda
ikinci kez Samsun'a giden federasyon baþkan vekili Dr.
Mutlu Türkmen ve federasyon genel koordinatörü Taner
Bozkuþ, ilk olarak Samsun Milletvekili Fatih Öztürk'ü
ziyaret etti. Ziyarette þampiyonanýn Samsun'da yapýlmasý
noktasýnda büyük destek veren GSGM Saðlýk Daire Baþkaný
Sultan Seyhan ve Ömer Altunsoy da hazýr bulundu.

Tanýtým Ataðý

Samsun'da yapýlacak Dünya Þampiyonasýný fýrsat bilen federasyon yöneticileri tanýtým
ataðý baþlattý. Bu çerçevede Hollanda'da yapýlan Avrupa Petank Federasyonu Genel
Kuruluna katýlan Dr. Mutlu Türkmen, þampiyona ve Samsun hakkýnda Avrupa ülkelerini
bilgilendirirken, 40 delegeye Samsun'u tanýtan broþür, film ve kitapçýklar daðýttý.
Þampiyona Canlý Yayýnda
Dünya Þampiyonasýnýn ülkemiz, Samsun ve Petank için iyi bir fýrsat olacaðýný kaydeden
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan, "Þampiyona eleme ve finallerini canlý yayýnla
uyduya taþýmak istiyoruz. Bu amaçla 6-7 saatlik bir uydu yayýný saðlamayý ve yayýný ulusal,
uluslar arasý tüm kanallarla ücretsiz olarak paylaþmayý planlýyoruz" dedi. Tekcan, bu
tanýtýmýn öncesi ve sonrasý için de çeþitli prodüksiyonlar yaptýrarak, Petanký ülkemize,
ülkemizi de Petank dünyasýna tanýtmayý baþaracaklarýný da sözlerine ekledi.
Federasyonun canlý yayýnlar ve hazýrlanacak filmlerle ilgili olarak 'medya sponsoru'
arayýþlarý ise devam ediyor.

Fatih Öztürk, Samsun'un daha önce çeþitli uluslararasý
organizasyonlara baþarýlý biçimde ev sahipliði yaptýðýnýn
altýný çizerek, "Ýlimizde ilk kez bir Dünya Þampiyonasý
yapýlacak. Samsun olarak bu Dünya Þampiyonasýnýn da
altýndan hakkýyla kalkacaðýmýza inanýyorum. Bunun için
üzerimize düþeni yapacaðýz" dedi. Samsun'un þampiyona
için tüm kurumlarýyla harekete geçerek, ili ziyaret edecek
tüm misafirleri memnun edeceðini belirten Öztürk, bu
þampiyonanýn önümüzdeki yýllarda gerçekleþtirilecek
daha büyük etkinlikler için de olumlu bir referans özelliði
taþýmasý gerektiðini belirtti.

OMÜ de þampiyonaya destek olacak
Heyet ikinci ziyaretini Ondokuz Mayýs Üniversitesine
gerçekleþtirdi. Rektörlük görevine yeni atanan rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan'ý makamýnda ziyaret eden heyet,
üniversitenin de þampiyonanýn destekçisi olmasý talebinde
bulundu. Avrupa'ya çeþitli defalar yaptýðý ziyaretlerde
Petank oyununu yakýndan izleme fýrsatý bulduðunu
belirten Rektör Akan ise, üniversitenin de etkinliðe gerekli
desteði saðlayacaðýný belirtti. Akan, "Uluslararasý etkinlikler
ilimiz ve üniversitemiz tanýtýmý açýsýndan oldukça önemli.
Bu amaçla kapýlarýmýzý þampiyonaya gelenlere açmaktan
memnuniyet duyacaðýz" dedi. Türkmen, rektörlük görevine
yeni atanan Hüseyin Akan'ý tebrik ederek, "Þampiyona
için üniversite imkânlarýndan istifade edebilmek bize
büyük kolaylýk saðlayacak" dedi.

Ýletiþim Sponsoru Vodafone

Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasýna bir destek de Vodafone'dan geldi. Vodafone
þampiyonanýn iletiþim sponsorluðunu üstlenerek, organizasyona ciddi bir destek
verecek. Bu çerçevede, kafile baþkanlarý ve organizasyon görevlilerine telefon ve
hat saðlayacak olan þirket, ayrýca þampiyona çadýrý içerisinde kablosuz internet
baðlantýsý kurulmasýný da saðlayacak.

Dünya Bayanlar
Petank Þampiyonasý
Web Sitesi Açýldý
3 dilde yayýnlanan Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý
resmi web sitesi (www.wwpc2008samsun.com) açýldý.
Sitede Türkçenin yaný sýra Ýngilizce ve Fransýzca dil
seçeneði de bulunuyor. Organizasyon ile ilgili bilgilerin
yanýnda Türkiye ve Samsun'u tanýtýcý bilgilerin de yer
aldýðý sitede, þampiyona esnasýnda sonuçlar da canlý
olarak yayýnlanacak.

http://www.wwpc2008samsun.com

Türkmen ve Bozkuþ daha sonra rektör yardýmcýlarý Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Bulut ve baþhekim Prof.
Dr. Mustafa B. Selçuk'u ziyaret ederek, þampiyona
hakkýnda bilgi sundular. Ziyaretlerin ardýndan heyet, Dr.
Menderes Kabadayý nezaretinde üniversite tesislerini
gezerek bilgi aldý.
Türkmen ve Bozkuþ'un Samsun'da son duraðý ise Gençlik
ve Spor Ýl Müdürlüðü oldu. Burada göreve yeni baþlayan
il müdürü þahin Eker'le bir araya gelen yöneticiler,
þampiyona hazýrlýklarý konusunda bilgi vererek, Eker'den
destek talebinde bulundu. Eker, Samsun'un spor kültürü
noktasýnda ileri illerden birisi olduðunu vurgulayarak,
Dünya Þampiyonasýnýn bu konuda Samsun'a daha da
önemli þeyler katacaðýna inandýðýný sözlerine ekledi.
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Dart'ýn En Büyükleri Belli Oldu
2007-2008 sezonu boyunca gerçekleþtirilen 10 turnuvanýn sonunda,
Türkiye sýralamasýnda erkeklerde ilk 32'de, bayanlarda ise ilk 16'da
yer alan sporcularýn davetli olduðu, "Türkiye'nin Ustalarý Turnuvasý",
26-27 Temmuz tarihlerinde Ankara Alkýn Prestige Otel'de yapýldý.
Cumartesi günü oynanan grup maçlarýnýn ardýndan, erkeklerde 16,
bayanlarda ise 8 sporcu Pazar günkü elemelere katýlmaya hak kazandý.
Büyük çekiþmeye sahne olan maçlarýn ardýndan hem Türkiye
Þampiyonlarý, hem de ülkemizi yurt dýþýnda temsil edecek Milli Takým
kadrosu belli oldu. Ustalar Þampiyonasý öncesinde, ilk sýrada yer
almayan favori sporcular, hem þampiyonayý kazandýlar hem de
sýralamada en üst basamaða yerleþtiler.

2007-2008 Erkekler Dart Sýralamasý

Son iki yýlýn Türkiye Þampiyonu ve Milli Takým Kaptaný Emre Toros,
sýralamada üçüncü olarak çýktýðý bu turnuva sonunda, birinciliði elde
ederek, 160 puanla Türkiye Þampiyonluðunu ilan etti. Final maçýnda
Bursa'lý oyuncu Eser Tekin'i iki set sonunda maðlup eden Emre, bu
baþarýsýný uluslararasý zeminde de devam ettirmek istediðini ifade
etti. Yarý final maçýnda Eser'e 6-5'lik skor ile kaybeden Baler Eskibatman
üçüncülüðü Bahadýr Alev ile paylaþtý. "Türkiye'nin Ustalarý Turnuvasý"nýn
tamamlanmasýnýn ardýndan oluþan 2007-2008 sezonu Türkiye
sýralamasýna göre Þampiyonluðu Emre Toros, ikinciliði 135 puan ile
Arman Uður, üçüncülüðü 125 puan ile Sadýk Özdemir, dördüncülüðü
112 puan ile Eser Tekin ve beþinciliði 73 puan ile Bahadýr Alev elde
etti. Sýralamanýn ilk dört kiþisinden oluþan Erkek Milli Takýmý'na,
Alman vatandaþý olmasýndan ötürü katýlamayan Sadýk Özdemir'in
yerine beþinci Bahadýr Alev dahil olacak.
Bayanlarda ise, geçen yýlýn Þampiyonu Meltem Giray, birinciliði elde
ederek puanýný 151'e çýkarttý ve yine Türkiye Þampiyonu oldu. Ýkinciliði
Aslý Evren elde ederken, üçüncülüðü Duygu Karaca ile Ceyda Edik
paylaþtý. Meltem maç sonrasý verdiði röportajda Þampiyonluða
ulaþmanýn mutluluðu ve Milli Takýmda yer alacak olmanýn gururu
içinde olduðunu kaydetti. Turnuva sonunda oluþan Türkiye Bayanlar
sýralamasý ise þöyle oluþtu; Türkiye Þampiyonu Meltem Giray, ikinci
131 puan toplayan Duygu Karaca ve üçüncü ise 92 puan elde eden
Aslý Barýþ. Buna göre Meltem Giray ve Duygu Karaca, Avrupa
Þampiyonasýnda yarýþacak Milli Takýmda yer almaya hak kazandý.

2007-2008 Bayanlar Dart Sýralamasý

AG (Anatolians Group) ve TBBDF (Türkiye Bocce Bowling Dart
Federasyonu) iþbirliði ile gerçekleþtirilen Türkiye'nin Ustalarý Dart
Þampiyonasý'na katýlan tüm sporculara katýlým belgesi verildi.
Federasyon Baþkaný Ahmet Recep Tekcan yaptýðý konuþmada
Anatolians Group'un organize ettiði turnuvalardan Federasyon olarak
büyük memnuniyet duyduklarýný ve gelecek yýl, tüm camia olarak,
daha da iyisini baþarmayý hedeflediklerini belirtti. Tekcan, Milli Takýma
da Finlandiya ve Danimarka'da yapýlacak müsabakalarda baþarý diledi.
Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Girne'de gerçekleþtirilen Þampiyonlara
maddi ve manevi tüm katkýlarýndan dolayý Federasyona ve ana
sponsor Efes Pilsen'e teþekkür etmek istediklerini belirten Anatolians
Group Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baðcý; tüm sporcularý seneye de AG
organizasyonlarýnda görmeyi umduklarýný dile getirdi.

Hakemler yýl boyunca özverili bir çalýþma yaptýlar
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Dart'ta 9. ayakta da favori sporcular kazandý
Dart'ta 9. ayak yapýldý. Finale bir adým kala erkeklerde Sadýk Özdemir, bayanlarda
Meltem Giray birinciliði elde ettiler.
Dart Türkiye Sýralamasýnýn 9. ayaðý ADT organizasyonuyla Ankara'da gerçekleþtirildi. 10
ayaktan oluþan Türkiye Sýralamasýnýn 9. ayaðýnda bayanlarda ve erkeklerde favori
sporcular sonuç almayý bildiler. Turnuvaya 62 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 78
sporcu katýldý.
3 gün süren karþýlaþmalarýn son gününde finaller oynandý. Erkekler finalinde sürpriz
yaparak finale adýný yazdýran Murat Alataþ final karþýlaþmasýnda güçlü rakibi Sadýk
Özdemir'e 6-1 yenilmekten kurtulamadý. Bir diðer favori sporcu Emre Toros yarý finalde
Sadýk Özdemir'e, Fikret Dursun ise Murat Alataþ'a yenilerek 3. sýrada yer aldýlar. Turnuvada
ilk 8'e giren diðer sporcular ise; Serkan Kabal, Utku Karaca, Bahadýr Alev ve Yasin Kara
oldular.
Turnuvada bayanlar finalinde güçlü rakibi Seçil Toros'u geride býrakan Meltem Giray
birinci olurken, yarý finalde kaybeden Duygu Karaca ve Aslý Barýþ ise üçüncülükle
yetinmek zorunda kaldýlar. Bayanlarda ilk 8'e giren diðer sporcular; Zehra Türkgülü,
Ýlgen Sakin, Sibel Alumur ve Didem Dengiz.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon baþkanvekili Mutlu Türkmen,
eðitim kurulu baþkaný Y. Doç. Dr. Mehmet Güçlü ve MHK baþkaný Ayhan Ölmezoðlu
verdiler. Mutlu Türkmen, turnuvada erkekler finaline yükselerek sürpriz yapan Murat
Alataþ'ý tebrik ederek, "Finale gelmeyi baþaran yeni isimleri görmekten memnuniyet
duyuyoruz. Yeni isimler çýtayý zorluyor" dedi. Türkmen, organizasyonu gerçekleþtiren
ADT yöneticilerine de teþekkür ederek, Dart'a verdikleri desteðin yeni sezonda da
sürmesini beklediklerini belirtti. Törende birinci olan sporculara Datadart tarafýndan
Dart takýmý hediye edildi.

Dart Türkiye Sýralamasý 10. ve son ayaðý Ankara'da yapýldý
12-13 Temmuz tarihlerinde Ankara Alkin Prestij Otel'de gerçekleþtirilen Dart Türkiye Sýralamasý 10.
ve son ayaðý, "Davetiyeli Türkiye'nin Ustalarý Turnuvasý" öncesinde son organizasyon olmasý sebebiyle
büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Özellikle Tek Erkekler elemelerinde sürpriz isimler finallere kadar
yükseldi. Cumartesi günü yapýlan grup müsabakalarýnýn ardýndan tur atlayan 64 erkek ve 16 bayan
oyuncu Þampiyon olmak için Pazar günü zorlu bir mücadele verdi.
Tek Erkekler elemelerinde finale yükselerek büyük sürpriz yapan Veli Han, heyecanýna hakim
olamayarak, yedi kez Dünya Elektronik Dart Þampiyonluðuna ulaþmýþ Sadýk Özdemir'e karþý 6-0
kaybederek ikinci oldu. Turnuva'nýn bir diðer sürpriz ismi Gürhan Aktürk ise yarý final maçýnda Veli
Han'a kaybederek son iki yýlýn Türkiye Þampiyonu Emre Torus ile üçüncülüðü paylaþtý. Yarý final
maçýnda Sadýk Özdemir'e 5-2'lik skor ile kaybeden Türkiye Þampiyonu ve Milli Takým kaptaný Emre
Torus, iki hafta sonra yapýlacak Türkiye'nin Ustalarý turnuvasýnda daha iyi bir dereceye ulaþmayý
bekliyor.
Ýstanbul'dan turnuvaya katýlan ve bir önceki ayaðýn birincisi Duygu Karaca çok çekiþmeli geçen final
maçýnda Milli Oyuncu Meltem Giray'a 5-4 yenilerek ikinciliði elde etti. Meltem Giray ödül töreninde
yaptýðý konuþmada bu turnuvaya çok iyi hazýrlandýðýný ve hedeflediði birinciliðe ulaþmanýn mutluluðu
içinde olduðunu kaydetti. Ýlk kez bu yýl Türkiye Þampiyonalarýna katýlan ve hýzlý bir þekilde baþarý
merdivenlerini týrmanan Yeþim Yýlmaz, yarý finalde Meltem Giray'a 3-1 yenilerek üçüncülük ile
yetinmek zorunda kaldý. Diðer üçüncülüðü ise yarý final maçýnda Duygu Karaca'ya karþý kaybeden
Mine Aloðlu elde etti.

Dart'ta Ýlk Kez 2. Kademe Festivalde Dart Coþkusu
Antrenör Kursu Yapýldý
Ülkemizde ilk
kez yapýlan 2.
Kademe Dart
A n t r e n ö r
Yetiþtirme
Kursuna katýlan
10 a d a y, 2 .
kademe Dart
antrenörü oldu.
Kursa Ankara'dan
8, Çanakkale'den
ise 2 aday katýldý.
21-27 Temmuz
2008 tarihleri
a r a s ý n d a
Ankara'da
yapýlan 2. Kademe Dart Antrenör Yetiþtirme Kursunun temel eðitim
dersleri, Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunda,
Prof. Dr. Erdal Zorba ve Taner Bozkuþ tarafýndan verildi.
Kursun uygulama dersleri ise Alkin Prestij Otelde Dr. Mete Özdemirci
tarafýndan verildi. Özdemirci, Dünyada Dart Antrenörü kavramýnýn pek
kullanýlmadýðýný, daha çok mentör kavramýnýn tercih edildiðini belirterek,
adaylara yoðun bir biçimde konsantrasyon, zihinsel hazýrlýk, psikolojik
destek gibi konularda bilgi verdi. Özdemirci, "2. Kademe antrenör
arkadaþlardan ülkemizde Dart altyapýsýnýn kurulmasý noktasýnda hizmet
bekliyoruz" dedi.

1-9 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlan ve
Dünyanýn en büyük festivali olarak
nitelenen Büyük Ankara Festivalinde
binlerce ziyaretçi Dart oynadý.

Festivalde Ankara Büyükþehir Belediyesi
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý
çadýrý yanýnda kurulan 2 Dart standýna
ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Fikret
Dursun tarafýndan yürütülen Dart
standýnda her yaþtan binlerce ziyaretçi,
hem Dart hakkýnda bilgi aldýlar hem de
Dart oynama fýrsatý buldular. Dursun,
Dart'a gösterilen ilginin kendisini
þaþýrttýðýný belirterek, "Ýki bord önünde
insanlar Dart oynamak için sýraya girdiler.
Binlerce insana kýsa sürede Dartýn zevkini tattýrdýk" dedi.

Turunç Open Ýptal

Daha önce 13-19 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacaðý duyurulan
ve WDF tarafýndan puan verilen Turunç Open Dart Turnuvasý
iptal edildi.
Konuyu deðerlendiren federasyon baþkan vekili Mutlu
Türkmen, "Turunç Türk dartý için bir renk olabilirdi. Ama
kontrolümüz dýþýndaki birçok neden ve özellikle de yabancý organizasyonlara baðýmlýlýk nedeniyle, organizatör
arkadaþlar turnuvayý iptal etti" dedi. Turunç Open'ýn WDF puanlý bir turnuva olmasý nedeniyle önem arz ettiðini
hatýrlatan Türkmen, federasyon olarak Turunc Open için verilen puanýn Turkish Open'a verilmesi talebinde
de bulunduklarýný ancak bu talebi WDF yönetiminin kabul etmediðini açýkladý. Turkish Open statü gereðince
bir sonraki yýlda puan alabilecek.
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Türkiye Bocce Ýkinci Ligi Gençler Avrupa
Sýnavýnda Baþarýlý
Eskiþehir'de yapýlan
Olamadý
müsabakalarla sona erdi

Hollanda'nýn Neuwegein kentinde
yapýlan Avrupa Gençler Petank
Þampiyonasý'nda yarýþan Genç Milli
Takým baþarýlý olamadý.

Türkiye Bocce Ýkinci Ligi Playoff karþýlaþmalarý, 11-13
Temmuz tarihleri arasýnda
Eskiþehir'de yapýldý.

2.lig için Eskiþehir Porsuk Salonunda 3 kort saha yapýldý

Daha önce 2. lig birinci
etapta ilk 11 sýrayý alan
takýmlarla, birinci ligden
düþen 5 takým olmak üzere
bayanlarda ve erkeklerde
16'þar takýmýn yarýþtýðý Playoff karþýlaþmalarý büyük bir
çekiþme içerisinde geçti.
Müsabakalar neticesinde ilk
5 sýrayý alarak, bir sonraki
sezonda Birinci Ligde
yarýþmaya hak kazanan
takýmlarýn sporcularý büyük
bir mutluluk yaþadý.

Karþýlaþmalar Eskiþehir GSÝM tarafýndan Porsuk Spor Salonunda yapýlan 3 Raffa sahasý
ve açýk Volo- Petank sahalarýnda yapýldý. 3 gün süren karþýlaþmalar esnasýnda, sporcular
oldukça yüksek derecelere imza atarak birinci ligde de mücadeleye renk katacaklarýnýn
sinyallerini verdiler.
Bursa Hasanaða Toki Duble Yaptý

8-10 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlan
Avrupa Gençler Petank Þampiyonasýna
22 ülke katýldý. Ýdareciliðini Mutlu
Türkmen, antrenörlüðünü Adem
Yakýncý'nýn yaptýðý Genç Milli Takýmda
Enes Kofoðlu, M. Yýlmaz Duran, Kübra
Yörükçü ve Seda Geridönmez sporcu
olarak yer aldýlar.
Þampiyonanýn ilk gününde Altýn Nokta
oyunu oynandý. Bu oyunda ülkemizi M.
Yýlmaz Duran temsil etti. Sporcumuz
elde ettiði 13 puanla 18. sýrada kalarak
ilk 8 þansýný kullanamadý.
Ýkinci gün 3'lü takýmlar yarýþmasýnda
Türkiye grubunda yer alan rakipleri
Finlandiya, Ýsrail, Belçika ve Ýtalya karþýsýnda baþarýlý olamayarak son sýrada kaldý. Ýlk
8 dýþýnda kalan ülkelerle birlikte Milletler Kupasýnda mücadelesine devam eden milli
takým, Estonya karþýsýnda üstün götürdüðü karþýlaþmayý son elde verdiði 4 sayý ile 139 kaybederek þampiyonadan elenmiþ oldu.
2009 Avrupa Ümitler Þampiyonasý elemeleri Türkiye'de yapýlacak!
Diðer yandan þampiyona baþlangýcýnda yapýlan Avrupa Petank Federasyonu Genel
Kuruluna katýlan Mutlu Türkmen, 21-22 Mart 2009 tarihlerinde yapýlacak olan Avrupa
Ümitler Petank Þampiyonasý eleme müsabakalarýnýn ülkemizde yapýlmasýný talep etti.
Türkiye bayanlarda B grubunda Fransa, Ýsrail, Almanya, Ýngiltere ve Ýtalya ile eþleþirken,
erkeklerde ise yine B grubunda Macaristan, Ýsviçre ve Hollanda ile eþleþti. Erkeklerde
ilk 2, bayanlarda ise ilk 4 sýrada yer alacak takýmlar finallere katýlma þansý elde
edecekler. Türkiye ile birlikte elemeleri yapmaya Macaristan ve Ýsviçre de talip olurken,
genel kurul kararýyla elemelerin Türkiye'de yapýlmasý kararlaþtýrýldý.

Bursa'nýn baþarýlý ekibi Hasanaða Toki Spor
Kulübü bayanlarda tam puanla (45 puan elde
ederek) büyük bir baþarýya imza atarken,
erkeklerde de 3. sýrada yer alarak, 2 takýmýyla
birlikte Birinci lige yükselmenin mutluluðunu
yaþadý. Erkeklerde ikinci lig þampiyonluðuna
ulaþan Ýzmir Konak Belediye Spor ise, birinci
ligde baþarýyla yarýþan bayan takýmýnýn
ardýndan, erkek takýmýný da birinci lige
çýkarmayý baþardý.
Bartýn'ýn Yeni Gözdesi; Köksal Toptan Lisesi Spor Kulübü
Ýkinci ligde hem bayan hem de erkeklerde ikinci sýrayý Bartýn'ýn yeni fakat iddialý ekibi
Köksal Toptan Lisesi Spor Kulübü elde etti. Yeni sezonda Bartýn, yeni takýmýyla birinci
ligde þampiyonluk yarýþýna ortak olmayý
planlýyor. Bu arada erkek ve bayanlarda
dördüncü sýrada yer alarak birinci lige çýkan
Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü de,
Bocce'de ilk sezon sonunda birinci lige
yükselmek suretiyle büyük takdir topladý.
Bayanlarda birinci ligden düþen tecrübeli ekip
Ýstanbul Bocce Spor Kulübü de play-off
neticesinde 3. olarak tekrar birinci ligdeki
yerini aldý. Bayanlarda 5. olan Muðla Gençlik
Spor Kulübü ise Muðla'yý ilk kez Bocce birinci
ligine taþýmanýn sevincini yaþadý. Yalova
Acarspor Kulübü ise erkeklerde 5. sýrayý alarak
birinci lige yükselirken, bayanlarda averajla 5.ciliði Muðla ekibine kaptýrmanýn üzüntüsünü
yaþadý.
Kapsýz; "Ýkinci ligde mücadele kalitesi birinci ligi aratmadý"
Türkiye Bocce Ligleri sekreteri Faik Kapsýz, Eskiþehir'de oynanan play-off müsabakalarýnda
elde edilen derecelerin oldukça iyi olduðunu ve müsabakalarda kalitenin en üst düzeye
ulaþtýðýný dile getirdi. Kapsýz, "Ýkinci ligde mücadele kalitesi birinci ligi aratmadý. Alttan
gelen takýmlarýn çýtayý yükseltiyor olmasý Bocce sporunun ülkemizdeki geleceði açýsýndan
oldukça ümit verici" dedi.

Trabzon'da Bocce Antrenör Kursu yapýldý

18-21 Aðustos 2008 tarihlerinde
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde
bulunan Özel Gülbahar Hatun
Koleji'nde yapýlan 1. Kademe
Bocce Antrenör Yetiþtirme
Kursuna katýlan 19 aday Bocce
antrenörü oldu. Kursa sadece
beden eðitimi öðretmenleri
katýldýðýndan, kursta temel eðitim
dersleri verilmedi.

Uygulama dersleri Ý. Hakký Yýlmaz
ve Bülent Þener tarafýndan verilen
antrenörlük kursuna katýlan adaylar, Bocce branþýnýn okullar için ideal olduðunu
belirterek, önümüzdeki dönem okullarýnda Bocce faaliyetleri yapacaklarýný dile getirdiler.
Kursun açýlmasýný planlayan Giresun Ýl Temsilcisi Hamza Emin Ýlkay, kursa katýlan
öðretmenlerin Bocce ile ilgili ileriye dönük planlarý olduðunu ve yeni kursiyerlerin Bocce
camiasýna olumlu katkýlar saðlayacaklarýný kaydetti.

Volo ve Raffa Milli Takýmlarý için
Eskiþehir'de seçmeler yapýldý

Volo ve Raffa milli takýmlarýný belirlemek
üzere 12-13 Temmuz tarihlerinde
Eskiþehir'de seçmeler yapýldý.
Seçmeler neticesinde, Gençler Avrupa
Raffa Þampiyonasý (Ýtalya), Genç ve
Ümitler Dünya Volo Þampiyonasý
(Hýrvatistan) ve Büyükler Avrupa Volo
Þampiyonasý (Ýtalya) gibi önemli
organizasyonlarda ülkemizi temsil
edecek sporcular belirlendi.
Raffa'da Erkekler Kazandý
Raffa gençler seçmesinde erkeklerde
ilk sýrayý elde eden Eray Yýlmaz (Bartýn)
milli takýma girme hakký elde ederken,
ikinci olan Ramazan Ömeroðlu (Bursa)
bayanlarýn birincisi Merve Abar'ý (Bartýn)
yenerek milli takýma girme hakký elde
etti. Avrupa Gençler Raf fa
Þampiyonasýnda ülkemizi Deniz Demir
(Antalya). Eray Yýlmaz ve Ramazan
Ömeroðlu temsil edecekler.

Volo'da Geleneksel Oyunda Sürpriz Sonuç
Volo milli takým seçmeleri ise 3 ayrý kategoride yapýldý. Gençlerde geleneksel oyunda
yarýþan 5 sporcudan Alican Karataþ (Ýstanbul), Gökhan Çelik (Ýzmir) ve Ýsa Saka (Samsun)
baþarýlý olarak Dünya Þampiyonasýnda yarýþma hakký elde ettiler. Büyüklerde ise 16
sporcu birinci olmak için mücadele verdi. Bu mücadelede büyük bir sürpriz yaþandý
ve bir çok iddialý oyuncuyu eleyen Ýbrahim Çidem (Eskiþehir) - Ethem Kandemir
(Kýrýkkale) ikilisi finale yükseldi. Finalde gülen taraf Ýbrahim Çidem olurken, bu sporcu
Raffa ve Petank'tan sonra Volo disiplininde de milli takýma seçilerek tarihi bir baþarýya
imza attý.
Ümitler (23 yaþ altý) seçmesi ise atýþ oyunlarýnda (Altýn Nokta ve Basamak) yapýldý.
Bu oyunlarda çok ilginç bir sonuç ortaya çýktý; her iki yarýþmada da ilk 4 sýralama ayný
oldu! Altýn Nokta ve Basamak oyunlarýnda ilk sýrayý Özkay Kaplan (Bartýn), ikinci sýrayý
Emre Abar (Ankara), üçüncü sýrayý Mikail Bekar (Antalya) ve dördüncü sýrayý Engin
Ulusoy (Eskiþehir) elde etti. Bu sporculardan Özkay Kaplan, Emre Abar ve Mikail Bekar
ülkemizi Dünya Þampiyonasýnda temsil edecekler. Basamak oyununda en yüksek
sayýyý elde eden Yýlmaz Güzelocak (Bursa) ise ülkemizi Avrupa Þampiyonasýnda temsil
etme hakký elde etti.

