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AKDENÝZ'DE TARÝH YAZDIK
Ýtalya'nýn Pescara kentinde yapýlan Akdeniz Oyunlarýnda, 2 gümüþ, 3 bronz
olmak üzere toplam 5 madalya kazanan milli takýmýmýz tarihe geçti.
Bocce milli takýmýz aldýðý 5 madalya ile ülkemize en çok madalya kazandýran beþinci branþ
oldu. Halter, Güreþ, Atletizm ve Boks'un ardýndan Bocce'de alýnan 5 madalya ülkemizin
genel sýralamada da Yunanistan'ýn üstüne çýkmasýný saðladý. Diðer yandan Bocce branþýnda
10 dalda 16 ülke madalya mücadelesi verirken, Türkiye kazandýðý 5 madalya ile Ýtalya ve
Fransa'nýn ardýndan üçüncü sýrada yer alarak uluslararasý camianýn da takdirini topladý.
Ýtalyanlar Altýnýmýzý Çaldý!

SAYFA 2

Tekcan; "Vitrine çýktýk"
Oyunlarýn Türk Boccesi için her açýdan bir milat
olduðunu kaydeden federasyon baþkaný Ahmet
Recep Tekcan, federasyonun 4 senede büyük bir
geliþme kaydettiðini belirterek, "Son yýllarda çok
önemli iþler yaptýk. Büyük organizasyonlarý
ülkemize getirdik. Eðitim çalýþmalarýna önem
verdik. Yurtdýþýnda iyi iliþkiler kurduk. Geçen yýl
Avrupa Þampiyonasýnda, bu yýlbaþýnda ise Dünya
Þampiyonasýnda madalya aldýk. Akdeniz
oyunlarýnda her anlamda patlama yaþadýk. Kýsaca
Bocce'yi Türk sporunun vitrinine taþýdýk" dedi.
Devamý 4-5de
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Haber

Ahmet Recep
TEKCAN

yanlý tutumlarý ve bozuk organizasyon nedeniyle
çileden çýkan Dünya Volo Federasyonu Baþkaný
Lagier Bruno da oyunlarý terk etti.

Haber

Akdenizin
ardýndan...

Haber

Baþyazý

Oyunlarda, Volo Altýn Nokta müsabakasýnda tam
anlamýyla bir hakem faciasý yaþandý. Final
dörtlüsünü 15 puanla ilk sýrada tamamlayan Ýlke
Kumartaþlýoðlu ve Türk kafilesi, sonucun anons
edilmesinden sonra büyük bir coþku yaþayarak
sahada sevinç kümesi oluþtururken, bir kaç dakika
sonra Ýtalya ile Türkiye'nin eþitliði açýklanarak,
sporcumuzun Altýn madalya için baraj
müsabakasýna davet edilmesi büyük tepki
uyandýrdý. Organizasyon komitesine itirazda
bulunan kafile baþkaný Mutlu Türkmen, ayrýca
Dünya Volo Federasyonu baþkaný ile de telefonda
görüþerek þikâyette bulundu. Ancak organizasyonu
yapan Ýtalyanlar baraj atýþlarýnda ýsrarcý olunca,
zorunlu olarak sahaya gelen Ýlke, bu baský altýnda
Ýtalyan sporcunun gerisinde kalýnca gümüþ
madalya ile yetinmek zorunda kaldý. Ýtalyanlarýn

GSGM Genel
Müdürü
Akgül, Bocce
Milli Takýmýný
kabul etti
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Baþyazý

Akdeniz'in ardýndan...
Ahmet Recep TEKCAN

Baþkan
dörtlüsünde 15 sayý ile ilk sýrada yer alýnca, sahada Türk bayraðý
eþliðinde arkadaþlarýmýz sevinç kümesi oluþturmuþtu. Ama
Ýtalyanlar ilk anonsu deðiþtirip, adice, fütursuzca skorun 15-15
beraberliðini ve baraj maçýný anons etmekten çekinmediler.
Saha karýþtý, sinirler gerildi, oyunlar durdu. Yöneticilerimiz tepki
koydu; ancak sonuç deðiþmedi. Ýtalyanlar 16 ülkenin gözü
önünde Altýn madalyamýzý çaldý.

Deðerli dostlar,
Aylardýr heyecanla, merakla ve de ümitle beklediðimiz Akdeniz
Oyunlarý geldi ve geçti. Ancak bu organizasyonun etkileri Bocce
için, federasyonumuz için oldukça kalýcý olacak. Aylardýr deðil,
yýllardýr bu oyunlarýn Bocce'nin ülkemizdeki kaderini doðrudan
etkileyeceðini söyledik.
Þükürler olsun, çocuklarýmýz bu tarihi fýrsatý en iyi þekilde
deðerlendirdiler. Biz 2-3 madalya beklerken, onlar 5 madalya ile
döndüler.
Ankara'da yapýlan çok büyük ve önemli bir festivaldeki görevim
nedeniyle bizzat bulunamadýðým Akdeniz Oyunlarýný anbean takip
ettim.
Oyunlar öncesinde sadece oyunlar köyünün deðil, bakanlarýmýzýn
ve genel müdürümüzün de ilgi odaðýna yerleþen takýmýmýz, 5
yýlda yapamadýðýmýzý baþardý. Bocce, tüm spor camiamýz
tarafýndan yakýndan tanýndý.
Oyunlar köyünde milli karateciler, hentbolcular, atletlerimiz, il
müdürlerimiz, federasyon baþkanlarýmýz ve hatta bakanlarýmýz
Bocce oynama fýrsatý buldular.
Bu ilgi halesi altýnda yarýþmalara baþlayan sporcularýmýz ilk iki
günde deyim yerindeyse destan yazdýlar!
Raffa'da bayan sporcularýmýz Ýtalya'yý inanýlmaz bir biçimde
12-0 yenerek finale çýkarken, Altýn Nokta'da ilk kez yarýþan Ýlke,
final dörtlüsüne kalarak herkesi þok etti.
Sonrasý mý? Tabi ki birçok branþta olduðu gibi yine Ýtalyan hakemler
devreye girdi. Ýtalyanlar kendi evlerinde, kendi ata sporlarýnda,
defalarca dünya þampiyonu olan sporcularýnýn millilerimiz
karþýsýnda tel tel dökülmesine seyircisiz kalamazdýlar.

Bu iki olaylý finalin ardýndan sporcularýmýz kalan günlerde yarým
oynadýlar. Yarým oynamak zorunda kaldýlar. Ve Akdeniz Oyunlarýný
2 gümüþ, 3 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladýlar. Ýtalyan
engeline raðmen Bocce'de yarýþan 16 ülke arasýnda en fazla
madalya alan 3. ekip oldular.
Kýsaca sporcularýmýz destan yazdýlar, destanlaþtýlar. Her türlü
övgüyü hak ettiler. Tabi burada görevli yöneticilerimize, antrenör
arkadaþlarýmýza, ülkemizde çalýþan diðer antrenörlerimize,
hakemlerimize, bütün camiamýza koskoca bir teþekkür iletmem
gerekiyor.
Bu baþarý bütün camiamýzýn ortak baþarýsýdýr. Ancak bu sonuç
yapabileceklerimizin tamamý asla deðildir. Nihai amacýmýz sürekli
daha iyi sonuçlar elde etmek, düne göre her geçen gün daha iyi
dereceler kazanmaktýr.
Yazýma son vermeden önce, hazýr Akdeniz'e gitmiþken, Mayýs
ayýnda yine Ýtalya'da yapýlan Dart Akdeniz Kupasýnda 3ncü sýrada
yer alan milli takýmýmýzý da kutluyorum. Dart'ta en önemli
uluslararasý baþarýmýzý elde ettik. Hatta ilk önemli baþarýmýzý.
Ama asla son olmayacak. Ellerinize saðlýk arkadaþlar.

Kalmadýlar da..

Bu yolda devam edersek bu baþarýlara alýþacaðýz. Buna gönülden
inanýyorum.

Ýlk kez Uluslararasý bir organizasyonda yarýþan Ýlke, final

Spor, saðlýk ve baþarý dolu günlere ermeniz temennisiyle

Kategorilerinde favori sporcularýn sonuca gittiði liglerin tüm
sonuçlarý için http://bowling.tbbdf.gov.tr/ linkini kullanabilirsiniz.
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BAYANLAR

Bu yýl 12 hafta üzerinden oynanan ve her zaman olduðu gibi
büyük bir çekiþmeye sahne olan Türkiye Bowling Ligi sona
erdi.

Avrupa Erkekler Bowling Þampiyonasý,
4-14 Haziran 2009 tarihleri arasýnda
Danimarka'nýn Aalborg þehrinde yapýldý.
28 ülkenin mücadele ettiði þampiyonayý
milli takýmýmýz 21. sýrada tamamladý.
Þampiyonada ülkemizi temsil eden milli
takýmda antrenör olarak Recep Çýnar
görev üstlenirken, sporcu olarak ise
Barlas Kontaþ, Gediz, Ege, Adem Güran,
Emre Kumru, Taygun Erkeskin ve Barýþ
Ege yer aldý.
Toplam 86 çiftin yarýþtýðý çiftler
müsabakalarýnda Gediz Ege-Barlas
Kontaþ 4579 puanla 39., Taygun Erkeskin
- Adem Güran 4274 puanla 71. ve Barýþ
Ege - Emre Kumru ise 4025 puanla 82.
sýrada yer aldý.
55 üçlü takýmýn yarýþtýðý üçler
müsabakalarýnda ise, Gediz-Adem ve
Barlas'tan oluþan takýmýmýz 3342 puanla
33. ve Barýþ-Emre-Taygun'dan oluþan
takýmýmýz ise 3027 puanla 53. sýrada yer
aldý.
Þampiyonada oynanan tüm oyunlarda
elde edilen puanlara göre ise, 174 sporcu
arasýnda Barlas Kontaþ 63., Gediz Ege
76., Adem Güran 84., Barýþ Ege 161.,
Emre Kumru 163. ve Taygun Erkeskin
ise 168. sýrada yer aldý.
Þampiyonada tüm disiplinlerde
madalyalarý her zaman olduðu gibi kuzeyli
ülkeler, Norveç, Finlandiya, Ýsveç ve
Ýngiltere paylaþtý.

Birinci liglerde ilk beþ sýrada yer alan sporcular:
ERKEKLER

Türkiye Bowling
Ligi sona erdi

2

Sadece bir tanesi mi? Hayýr; bu olaylar olurken grubunda Ýtalyanlarý
adeta daðýtan ve 12-0 hezimete uðratan Rukiye-Deniz ikilisi de
Ýtalyanlarla tekrar finalde karþý karþýya idi. Temeli centilmenliðe
dayalý Bocce sporunda inanýlmaz çirkinlikler oldu. Sporcularýmýz
her türlü tariz ve tacize mazur kaldý. Buna raðmen takýmýmýz
kilitlenerek müthiþ bir mücadele koydu sahaya. Hakem de oyunda
taraf olunca, karþýlaþma 12-8 Ýtalyanlarýn lehine sonuçlandý. Ama
Türk milli takýmý herkesin gönlünü fethetti. Vicdan sahibi Ýtalyan
yetkililer sporcularýmýz ve idarecilerimizden özür üstüne özür
dilediler. Ama tabeladaki 2 altýnýmýz geri gelmedi!

Bowling'te
Avrupa
Þampiyonasý'na
katýldýk

Sýra Ad Soyad

Ort.

Toplam Durum Bu Hafta

Oyun

Kulüp

Salon

1

GEDIZ EGE

220

6808

31/36

ABK

ROLL/B

2

EMRE KUMRU

219

7003

0/0

32/36

ÝBSK

TIME OUT

3

HABÝB DOÐAN

219

6564

0/0

30/36

FERDÝ

ROLL/E

4

MURAT ERGÜN

217

7798

213/640

36/36

KBSK

TIME OUT

5

MUSTAFA ONUR

215

7723

207/621

36/36

FERDÝ

MARS

1

GÜLHAN AKSULAR

196

5887

192/577

30/36

ABK

ROLL/B

2

DUYGU GÜRKAN

192

5752

173/519

30/36

ABK

ROLL/B

3

EBRU ÖZOÐLUUNTUR 190

5712

0/0

30/36

KBSK

TIME OUT

4

GÖZDE YEÞÝLKAYA

187

2812

0/0

15/36

GBSK

MARS

5

ÇÝÐDEM AYDIN

182

6549

173/519

36/36

ABK

ROLL/B

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

Genel Yayýn Yönetmeni
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Baþkan Vekili

Ýdari Sorumlu
Mehmet DEMÝRDELEN
Genel Sekreter

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

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

232/695

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.

Yaþam Boyu
Spor ve
Olimpiyatlar -V-

Türkiye Kupasý
sahiplerini buldu

BOWLÝNG TÜRKÝYE KUPASI (Bayan -Bay), 22-23-24 Mayýs 2009 tarihlerinde Ankara Mars
Bowling Salonu'nda düzenlendi.
2009 Türkiye Bowling liginde baþarýlý olan, 32 Erkek ve 16 Bayan sporcunun yarýþmaya hak
kazandýðý Türkiye Kupasýnda þu sonuçlar elde edildi:
Erkekler:
1nci Tolga ÞÝÞMANOÐULLARI
2nci Ö.Ayhan BÝLGE
3ncüler Habib DOÐAN ve Adem GÜRAN
Bayanlar:
1nci Ebru ÖZOÐLUUNTUR
2nci Hicran EROL
3ncüler Çiðdem AYDIN ve Gülhan
AKSULAR
Turnuvada dereceye giren sporculara ve
ligde derece elde eden sporculara ödülleri,
Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý
Mehmet Kocatepe, Ankara Ýl Müdürü Metin
Odabaþý, federasyon baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, genel sekreter Mehmet Demirdelen
ve ETBF yönetim kurulu üyesi Önder Gürkan
tarafýndan verildi.

Bowling'te Federasyon
Kupasý Ýstanbul'da yapýldý
Ýstanbul'da yapýlan Bowling Federasyon
Kupasý'nda, erkeklerde Celalettin Çakýr,
bayanlarda Meryem Küçük kupayý kazandý.
29-31 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda
Ýstanbul Time-out Bowling Salonunda
yapýlan Federasyon Kupasýna, 32 erkek,
17 bayan sporcu katýldý. Üç gün büyük
çekiþme içerisinde geçen turnuvada derece
elde eden sporculara ödüllerini federasyon
baþkaný Ahmet Recep Tekcan, genel
sekreter Mehmet Demirdelen ve yönetim
kurulu üyesi Recep Çýnar takdim etti.
Federasyon kupasýnda ilk 3 sýrada þu
sporcular yer aldý:
Erkekler: 1- Celalettin Çakýr, 2- Ýlker Dener, 3- Olcayto Ý. Kangal - Can Kepeci
Bayanlar: 1- Meryem Küçük, 2- Tülin Þentürk, 3- Aslý Çorak - Ayten Öztürk
Tüm sonuçlarý aþaðýdaki linkten görebilirsiniz;
http://bowling.tbbdf.gov.tr/federasyonkupasi/

Milliler bu sefer üzdü
Geçen yýl Akdeniz Kupasýnda þampiyon olan Bowling milli takýmýmýz, bu
yýl 7. sýrada kaldý
2008 yýlýnda þampiyonluða ulaþarak Akdeniz Kupasýný kazanan Bowling milli takýmýmýz, bu
yýl 7.cilikle yetinmek zorunda kaldý. Recep Çýnar'ýn antrenörlüðünü üstlendiði milli takýmda
sporcu olarak Habib Doðan, Gediz Ege, Duygu Gürkan ve Gülhan Aksular yer aldý.
21-26 Nisan tarihleri arasýnda Fransa'nýn Montpeiller kentinde düzenlenen 12 Akdeniz Kupasýna
katýlan milli takýmýmýz, geçen yýl elde ettiði baþarýnýn uzaðýnda kalarak, 7. sýrada yer aldý. 10
ülkenin katýldýðý þampiyonada, sporcularýmýz tekler ve çiftler müsabakalarýnda da dereceye
girmeyi baþaramadýlar.
10 ülkeden 20 erkek ve 20 bayan sporcunun yarýþtýðý þampiyonada tek erkeklerde Habib
Doðan 6., Gediz Ege 10.; çift erkeklerde ise bu iki sporcularýmýz 8. sýrada yer aldý. Tek
bayanlarda ise Gülhan Aksular 14., Duygu Gürkan 17. ve çift bayanlarda ise bu sporcularýmýz
8. sýrada yer aldýlar.
Takýmlar sýralamasýnda ev sahibi Fransa birinci, Katalonya ikinci ve Yunanistan üçüncü sýrada
yer alýrken; bu müsabakada Habib Doðan'ýn çok yüksek bir performans sergilemesine raðmen,
milli takým þampiyonayý ancak 7. sýrada tamamladý.

Prof. Dr. Erdal ZORBA*
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný
Olimpiyat Felsefesinde Yaþam Boyu Spor
Ülkeler, yaþam tarzýný hareket ve egzersiz veya sporda bilinçlenme
üzerine kuramamýþ ise o ülkenin Olimpiyatlara aday gösterilmesi
zorlaþýr. Daha önce Olimpiyat düzenleyen ülkelerden Avustralya
ve ABD baktýðýmýzda, Olimpiyatlardan çok önce halka sporu
sevdirme ve Olimpizm aþký kazandýrma hedeflenmiþtir. Gerçekte
de saðlýklý yaþam felsefesi benimsenmeden, Olimpiyatlardan
bahsetmek mümkün deðildir.
Olimpiyat felsefesinin yerleþmesinde yaþam boyu spor veya
herkes için sporun yaygýnlaþmasýnýn çok önemli rolü olduðunu
bilinen bir gerçektir. Çünkü
Uluslararasý Olimpiyat Komitesi
(UOK) Olimpiyat Oyunlarýna ev sahipliði yapmak isteyen kentlerin
seçilmesi aþamasýnda yapýlmasýný istediði bazý koþullar
bulunmaktadýr. Bu koþullardan biride eðitim ve sporun olimpiyata
aday kentte üst düzeye ulaþmasý ve spor kültürünün
yaygýnlaþmasýdýr.
Bu kültürün geliþmesinde Yaþam boyu spor düþüncesinin
benimsenmesinde toplam kalite eðitiminin (Tablo 5) yaygýn ve
örgün eðitim olarak ele alýnmasý gerekir.
Yaygýn eðitimde baþta kitle iletiþim araçlarý ile eðitim dýþý kurum
ve kuruluþlarýnýn sunuþ ve faaliyetleriyle topluma gerekli mesajlar
verebilir. Bu mesajlar her yaþtaki bireye hitap edecek þekilde
düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Özellikle eðitimde yapýlan
hizmetlerin ürünlerinin alýnmasýnýn sabýr ve süreyle iliþkili olduðu
unutulmamalýdýr.
Örgün eðitim olarak okul öncesinden baþlayarak eðitimin bütün
kademelerinde saðlýklý yaþam felsefesinin önemli bir bölümünü
oluþturan spor kültürünü yerleþtirmek gerekir. eðitim müfredatýnda
beden eðitimi derslerinin saatini arttýrmak yeterli çözüm deðildir.
Bunun yaný sýra tesisleþmeyi hýzlandýrmak, hizmet içi eðitime
aðýrlýk vermek, nitelikli eðitim uzmanlarý yetiþtirme gibi yukarýdaki
tablolarda açýklamaya çalýþtýðýmýz bir çok faktörü de dikkate
almak gerekir. Her biri zincirin bir halkasýný teþkil ettiðini
unutmamak gerekir. Burada personel eðitimine ayrý bir önem
verilmesi gerekir. Hizmeti sunacak yönetici ve eðiticilerin bilinçli
olmalarý, doðru liderlerin seçilmesi grup dinamiðini arttýracaktýr.
Eðiticilerin sorumluluklarýnýn farkýnda olmasý, yeni geliþimleri
yakalamasý, çevreye uyumlu, öðrenme ve geliþmeye açýk, insani
iletiþimleri güçlü ve yaptýðý iþte baþarýlý gerçek liderler olmalarý
aranan en önemli özellik olarak sýralayabiliriz. Bunlarýn
gerçekleþmesinde devletin güçlü bir spor- saðlýk politikasý ve
ayný zamanda güçlü, yaptýrýmcý ve denetleyici özelliði de sahip
olmalýdýr. Tabi ki devletin denetlemesi dýþýnda sistemler birbirini
sorgulayan denetleyen mekanizmalar haline getirilmelidir. Örneðin
bu gün federasyonlar özerk hale getirilmiþtir. Bu sistem "ben her
þeyi tek baþýma yaparým " zihniyetini doðurursa yanlýþlýklarý
beraberinde getirecektir. Özellikle sponsor desteði olmayan henüz
geliþmesini tamamlamamýþ federasyonlarda problemler katlanarak
büyüyecektir.
HERKES ÝÇÝN SPOR EÐÝTÝMÝNDE TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ
1- H.Ý.S. TOPLAM KALÝTE EÐÝTÝM ÞEMASI
YAYGIN EÐÝTÝM

ÖRGÜN EÐÝTÝM

Eðitim dýþý kurum
ve kuruluþlarý
faaliyetleri

Kitle Ýletiþim
Araçlarý

Okul Ýlköðretim Ýlköðretim Lise Üniversite
öncesi I. Basamak II. Basamak

2- PERSONEL EÐÝTÝMÝ

Hizmet Öncesi
Eðitim

Hizmet Ýçi
Eðitim

Etkili Yönetsel
Liderlik

Gurup
Dinamiði

Genel nüfus içinde spor yapan çocuk ve genç sayýsýný en verimli
þekilde devreye sokan ülkelerde gerek ülke düzeyinde gerekse
uluslararasý alanda sportif performansýn ve baþarýlarýn sürekli
arttýðý görülmektedir. Ülkemizde geliþtirilecek etkin, ulusal spor
programlarý çocuk ve gençlerin "fiziksel ve kiþisel potansiyelinin
farkýna varma" þansýný verecek nitelikte hazýrlanmalý ve katýlýmlarý
teþvik edilmelidir. Nüfusumuzdaki genç ve dinamik potansiyel
Türkiye için çok uzak bir ideali çok yakýn yapacak güce sahiptir
ve deðerlendirilmelidir.
Devam edecek
* Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný
www.erdalzorba.com, erdalzorba@gazi.edu.tr
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M a n þ e t

Bocce, Akdeniz'in
Akdeniz Oyunlarýna ilk kez katýlan Bocce milli takýmý oyunlardan 5 madalya ile döndü.
Türk Bocce Milli takýmý Akdeniz Oyunlarýnda tüm ilgiyi üstünde toplamayý baþardý.
Bocce'nin üç disiplininde de (Raffa, Volo, Petank) bayan- erkek tam takýmla olmak
üzere oyunlara ilk kez katýlan milliler, elde ettikleri 5 madalya ile de tarihe geçtiler.

Oyunlar köyünde Bocce'ye büyük ilgi
Müsabakalar öncesinde oyunlar köyünde tüm kafilelerin ilgi odaðý haline gelen Bocce milli takýmý
ile birlikte, bir çok diðer branþtan milli sporcular ve yetkililer de boþ zamanlarýný Bocce oynayarak
deðerlendirdiler. Köye geliþlerinde Bocce milli takýmý antrenmanýný izleyen eski ve yeni spor
bakanlarý Mehmet Ali Þahin ve Faruk Nafiz Özak da Bocce oynayanlara katýldý. Ýki bakanýn
karþýlaþmasýnda yeni bakan üstünlük saðlarken, Þahin sonucu, "Galiba Faruk bey çocukluðunda
benden daha çok misket oynamýþ" diye açýkladý.
Ýdari heyetimizin itirazlarý
sonuç vermedi

Akgül takýmýmýzý yalnýz býrakmadý
Müsabakalar esnasýnda, baþta Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Yunus Akgül olmak üzere Türk kafilesi Bocce takýmýný yalnýz
býrakmayarak sürekli destek verdiler. 16 ülkenin madalya
mücadelesi verdiði Bocce'de milliler fýrtýna gibi baþladýlar. Bir çok
branþta olduðu gibi bu branþta da Ýtalyanlar ancak çirkin oyunlar
ve hakem hatalarý ile sporcularýmýzý durdurabildiler. Bayanlar Raffa
müsabakasýnda grubunda seri baþý olan Ýtalya'yý 12-0 yenerek
tarih yazan milliler, finalde yapýlan çirkin tezahüratlar ve hakem
baskýsý sonucunda yine Ýtalya'ya karþý 12-8 maðlup olarak gümüþ
madalyada kaldýlar.

Ýtalyanlar Ýlke'nin Altýn madalyasýný çaldýlar
Volo Altýn Nokta müsabakasýnda ise tam anlamýyla bir hakem faciasý yaþandý. Final dörtlüsünü
15 puanla ilk sýrada tamamlayan Ýlke Kumartaþlýoðlu ve Türk kafilesi, sonucun anons edilmesinden
sonra büyük bir coþku yaþayarak sahada sevinç kümesi oluþtururken, bir kaç dakika sonra Ýtalya
ile Türkiye'nin eþitliði açýklanarak, sporcumuzun Altýn madalya için baraj müsabasýna davet edilmesi
büyük tepki uyandýrdý. Organizasyon komitesine itirazda bulunan kafile baþkaný Mutlu Türkmen,
ayrýca Dünya Volo Federasyonu baþkaný ile de telefonda görüþerek þikayette bulundu. Ancak
organizasyonu yapan Ýtalyanlar baraj atýþlarýnda ýsrarcý olunca, zorunlu olarak sahaya gelen Ýlke,
bu baský altýnda Ýtalyan sporcunun gerisinde kalýnca gümüþ madalya ile yetinmek zorunda kaldý.
Ýtalyanlarýn yanlý tutumlarý ve bozuk organizasyon nedeniyle çileden çýkan Dünya Volo Federasyonu
Baþkaný Lagier Bruno da oyunlarý terk etti

Galibiyet sevinci

Petank'ta þans bizden yana deðildi
Akdeniz Oyunlarýnda yarýþan Petankçýlarýmýz ise istedikleri sonuçlarý alamadýlar. Buna raðmen
Petank'ta kýzlarýmýz eleme maçlarýnda büyük bir sürprize imza attý. Geçen yýl Samsun'da Dünya
Þampiyonu olan Ýspanya karþýsýnda muhteþem bir oyun ortaya koyan milliler, nornal süresi 8-8
biten karþýlaþmayý, uzatmalar sonunda 9-8 kazanarak büyük alkýþ topladýlar. Milliler son maçlarýnda
da ev sahibi Ýtalya'yý 13-10 yenerek, kötü baþladýklarý oyunlarý baþarýyla tamamladýlar.
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Türkiye - Ýtalya

Parlayan Yýldýzý Oldu
Baþkan Tekcan; "Bocce'yi Akdeniz Oyunlarýnda Türk sporunun vitrinine taþýdýk" dedi.

Bocce ülkemizin gurur kaynaðý oldu
Bocce yarýþmalarýnda yer alan 16 ülke arasýnda, 7 madalya ile
Ýtalya ilk sýrada, Fransa 6 madalya ile ikinci ve Türkiye ise 5
madalya ile üçüncü sýrada yer aldý. Bocce'de oldukça yeni bir
ülke olan Türkiye elde ettiði baþarýlý sonuçlarýn ardýndan büyük
bir ilgi gördü. Türk Bocce milli takýmý kazandýðý madalyalarla
oyunlarda Türkiye'nin dördüncü sýrada yer almasýnda da büyük
pay sahibi oldu. Bocce milli takýmý, Halter, Güreþ, Atletizm ve
Boks'un ardýndan ülkemize en çok madalya kazandýran branþ
oldu.
Oyunlar sonunda Bocce takýmýna teþekkür eden Genel Müdür
Yunus Akgül, "Bocce branþýndan fazla beklentimiz yoktu. Ancak
alýnan 5 madalya ile gururumuz oldular. Kendilerini kutluyorum"
dedi.

Takýmýmýz 5 madalya alarak büyük alkýþ topladý
Bütün olanlara raðmen Türk milli takýmý çift bayanlarda ve Volo Altýn Noktada aldýðý gümüþ
madalyalarla birlikte, çift erkeklerde, tek bayan ve tek erkeklerde 3 bronz olmak üzere toplam 5
madalya kazanarak tarihi bir baþarýya imza attý

Oyunlarýn Türk Boccesi için her açýdan bir milat olduðunu
kaydeden federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
federasyonun 4 senede büyük bir geliþme kaydettiðini belirterek,
"Son yýllarda çok önemli iþler yaptýk. Büyük organizasyonlarý
ülkemize getirdik. Eðitim çalýþmalarýna önem verdik. Yurtdýþýnda
iyi iliþkiler kurduk. Geçen yýl Avrupa Þampiyonasýnda, bu yýl
baþýnda ise Dünya Þampiyonasýnda madalya aldýk. Akdeniz
oyunlarýnda her anlamda patlama yaþadýk. Kýsaca Bocce'yi Türk
sporunun vitrinine taþýdýk" dedi.

Madalya umudumuz Sevda da þanssýzdý
Basamak'ta çeyrek final mücadelesinde madalya umudumuz Sevda Keklik, çok baþarýlý bir
performans sergileyerek, 31 sayý elde etti. Sporcumuz ayný sayýya ulaþan Ýtalyan rakibi ile birlikte
2. sýrada yer alarak yarý-finalde yarýþma hakký kazandý. Sevda Keklik, yarý final mücadelesinde
27 sayý toplayýnca finale kalamadý. Son gün sabah seansýnda üçüncülük maçýnda Dünya Rekortmeni
Ýtalyan Pasin ile karþýlaþan sporcumuz, rakibinin 37 gibi çok yüksek bir sayýya ulaþmasýnýn ardýndan
oyundan koparak 4.cülükte kaldý.
TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU
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Bocce Ýkinci Liginde mücadele nefes kesti
Ýkinci Lig Birinci
Etabý Hatay'ýn
Samandað
ilçesinde yapýldý

Hatay'ýn Samandað ilçesinde yapýlan
Türkiye Ýkinci Bocce Ligi 1. etabýnda
31 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam
47 kulüp mücadele etti.

duruþu ve Ýstiklal
marþýnýn okunmasýnýn
ardýndan bir konuþma
yapan federasyon
baþkan vekili Dr. Mutlu
Türkmen, Bocce'nin
hýzlý bir geliþme seyrine
sahip olduðunu
belirterek, altyapýnýn
geniþlemesine paralel
olarak uluslararasý
alanda da önemli
baþarýlar geldiðini
hatýrlattý. Türkmen,
Akdeniz Oyunlarýnýn Bocce için önemli bir fýrsat
olduðunu da ekleyerek, "Önümüzdeki ay yapýlacak
olan Akdeniz Oyunlarýnda birden fazla madalya elde
ederek, Bocce'yi Türk spor teþkilatýnýn vitrinine taþýmak
istiyoruz" dedi.
Türkmen'in ardýndan bir konuþma yapan Samandað
Kaymakamý Tahsin Kurtbeyoðlu ise, Samandað'da
bir lig müsabakasýna ev sahipliði yapmaktan duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek, "Ýlçemizin sýcakkanlý
insanlarý, Bocce sporuna da kýsa sürede sahip çýkarak,
bu branþta da Satranç branþýnda olduðu gibi önemli
baþarýlar kazanýlacaktýr. Elimizdeki tesisleri geliþtirerek,
hem baþarýlý sporcular yetiþtirmeyi hem de ilerleyen
yýllarda böyle önemli organizasyonlarý ilçemize taþýmayý
hedefliyoruz" dedi.

15-17 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda, Samandað Vali
Abdulkadir Sarý Spor Tesisleri içerisinde yapýlan Bocce
sahalarýnda oynanan müsabakalarda ilk 11'e girmek
için büyük bir mücadele veren kulüpler, Raffa çiftler,
Petank Altýn Nokta ve Volo Basamak oyunlarýnda
yarýþtýlar. Turnuvada Hatay ve Denizli illerinden de ilk
kez takýmlar yer aldý.
Renkli açýlýþ
Turnuvanýn açýlýþ töreni 16 Mayýs Cumartesi günü
geniþ bir izleyici katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Saygý

Konuþmalarýn ardýndan baþkan vekili Dr. Mutlu
Türkmen; Samandað Kaymakamý Tahsin Kurtbeyoðlu,
Hatay Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Ali Rýza Tütüncüoðlu
ve diðer yetkililere birer plaket takdim etti. Törenin
son bölümünde ise ev sahibi Rok Satranç Kulübü
tarafýndan Halk Oyunlarý gösterisi ve müzik dinletisi
eþliðinde ikramlar yapýldý.
Ýkinci Ligde birinci kalite mücadele
Bu arada ikinci ligin ilk etabýnda ortaya koyulan
performans, önümüzdeki sezon birinci ligde de iddialý
olacak ekiplerin geleceðini ortaya koydu. Bayanlarda
ikinci erkeklerde birinci sýrada yer alan Kocaeli

Play-off Eskiþehir'de yapýldý
Türkiye Ýkinci Bocce Ligi play-off müsabakalarý Eskiþehir'de yapýldý. Büyük
mücadele veren takýmlardan ilk 5'e girenler 1. lige çýktý.

Üniversitesi Spor Kulübü önemli bir çýkýþ yakaladý.
Bünyesinde milli sporcularý bulunduran Kocaeli
Üniversitesi'nin yaný sýra, Bursa Çekirge, Samsun
Alaçam, Gençlerbirliði, Sital Spor Kulübü, Gümüþhane
Gençlik Spor Kulübü gibi bir çok takýmýn play-off"u
geçerek, birinci lige renk kazandýracaðýna da kesin
gözüyle bakýlýyor.
Musa Altun'dan rekor!
Bu arada ikinci ligde yaþanan büyük çekiþme, ligin
yeni takýmý Gençlerbirliði adýna yarýþan Musa Altun'un
da müthiþ bir rekora imza atmasýný saðladý. Petank
Altýn Nokta oyununda ikinci turda 37 sayý toplayan
Altun, Nihat Yýlmaz'a ait olan (35) rekoru da tam bir
yýl aradan sonra yenilemiþ oldu.
Turnuvanýn ardýndan bir deðerlendirme yapan baþkan
vekili Dr. Mutlu Türkmen, "Samandað'da müthiþ olumlu
bir enerji gördük. Ýl temsilcimiz Bora Kaya, Bülent
Þuhut ve arkadaþlarý; Rok Satranç Kulübü yöneticileri,
kaymakam beyin himayesinde önemli iþlere imza
atýyorlar. Bu enerji Bocce'ye çok þey kazandýracak ve
Hatay yeni merkezlerden biri haline gelecek. Bu
arkadaþlarýmýz Satranç'da kýsa sürede uluslararasý
alanda büyük çýkýþ yakalamýþlar. Aynýsýný Bocce'de
de gerçekleþtirecek enerjiye sahipler. Kaymakam
beye, ilçe spor müdürümüz Levent beye ve tüm
arkadaþlara gönülden teþekkür ediyorum" dedi.

Musa Altun rekoru egale etti; ama Gençlerbirliði'ni
1. lige taþýyamadý
Bu arada Altýn Nokta yarýþmalarýnda birinci etapta
Türkiye rekorunu 37 sayýya yükselten Musa Altun,
ikinci kez ayný sayýya ulaþarak kendine ait rekorunu
egale etti. Ancak Altun'un takýmý ve birinci lige renk
katacaðý beklenen Gençlerbirliði sonuçta 26 puanda
kalýnca, birinci lig þansýný bir sonraki seneye ertelemek
zorunda kaldý.
Türkmen; "Seneye format deðiþecek"

Play-off müsabakalarýna birinci ligden düþen takýmlarýn
yaný sýra, ikinci lig 1. etapta baþarýlý olan takýmlar
katýldý. 15 erkek, 15 bayan olmak üzere toplam 30
takýmýn mücadele ettiði play-off neticesinde, ilk 5 sýrada
yer alan takýmlar birinci lige yükselme hakký elde etti.
Kocaeli Üniversitesi Bayan - Erkek Takýmlarýyla
þampiyonluða ulaþarak lige damga vurdu
Özellikle Erkekler liginde büyük bir çekiþme yaþanýrken,
11 takým ilk 5 için son ana kadar kýyasýya mücadele
etti. Kocaeli Üniversitesi'nin ardýndan, Bursa Çekirge,
Ýstanbul Bocce, Gümüþhane GSÝM ve Ýzmir Bocce ilk
beþ içerisinde yer alarak birinci lige terfi ettiler. Kýrýkkale
GSÝM averajla ilk beþ dýþýnda kalýrken, Balýkesir GM
Kültürspor, Eskiþehir Esspor, Rize GSÝM, Pursaklar
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Belediyesi ve Gençlerbirliði kýlpayý potanýn dýþýnda
kalma üzüntüsü yaþadý. Samsun Alaçam, Bolu Gençlik,
Konya Akademi ve Muðla 75 Yýl ise mücadeleye ortak
olamayarak alt sýralarda kaldýlar.
Bayanlarda ise mücadelede erken kopmalar oldu.
Kocaeli Üniversitesi'nin ardýndan, Bolu Belediye, Muðla
GSÝM, Eskiþehir ESJÝM ve Ankara Sital birinci ilge terfi
ederken, mücadeleye ortak olan Ýstanbul Elit ve Rize
GSÝM ise ilk 5 dýþýnda kaldýlar. Gerede Ýlteriþ, Rize
Ranihli, Alaçam Gençlik, Gümüþhane Gençlik,
Gümüþhane Þiran Karaca, Bolu Gerede mücadeleye
ortak olamazken, son iki sýrada yer alan Antakya Rok
Satranç ve Antalya Kemer Yat Yelken ise henüz
baþlangýçta mücadelenin dýþýnda kaldýlar.

Play-off neticesinde ikinci ligi ilk 3 sýrada tamamlayan
kulüplere madalya ve kupalarýný, GSGM Spor
Kontrolörleri Kurul Baþkaný Fevzi Çelik, federasyon
baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, genel sekreter
Mehmet Demirdelen, il temsilcisi Ýsmail Fýçýcý, MHK
baþkaný Muharrem Akçadað ve lig serketeri Faik Kapsýz
verdiler. Tören sonunda bir konuþma yapan Mutlu
Türkmen, takýmlarýn çok zorlu bir mücadele ortaya
koyduðunu belirterek, "Kazananlarýn yaný sýra kýlpayý
kaybedenler de var. Ama sporun doðasýnda
kazanmakla beraber kaybetmek de var. Bu nedenle
tüm sonuçlarý hoþgörü lle karþýlamak ve daha çok
çalýþmak gerekiyor" dedi. Türkmen, önümüzdeki sezon
lig formatýnda da deðiþikliðe gidileceðini ve daha renkli
bir lig yapýsý kurgulanacaðýný da açýkladý.

Dart Erkek Milli
Takýmýmýz Akdeniz
üçüncüsü oldu

13-16 Mayýs tarihleri
arasýnda Ýtalya'da yapýlan
Akdeniz Kupasý'nda erkek
milli takýmýmýz üçüncü
olurken, çift erkeklerde de
sporcularýmýz ikincilik
kazandýlar. Millilerimiz
ayrýca, 17 Mayýs'da yapýlan
Ýtalya Açýk Turnuvasýna
katýldý. Emre Toros, Ýtalya
Açýk'da üçüncü sýrada yer
alarak büyük bir baþarýya
imza attý.

Dart Genç Milli
Takýmýmýz ilk kez
Avrupa Þampiyonasýna
katýldý

Akdeniz Kupasýna katýlan Dart Milli Takýmýn kafile baþkanlýðýný Ayhan Ölmezoðlu,
antrenörlüðünü ise Mete Özdemirci yaptý. Emre Toros, Eser Tekin, Arman Uður
ve Bahadýr Alev'den oluþan erkek milli takýmýmýz, Fransa ve Ýtalya'nýn arkasýndan
19 puana sahip diðer bir ülke Yunanistan'la üçüncülüðü paylaþtý. Duygu Karaca
ve Seçil Toros'dan kurulu bayan milli takýmýmýz ise 1 puanla beþinci sýrada yer
aldý.
Turnuvada en baþarýlý sonucu çift erkeklerde final oynama baþarýsý gösteren
Eser Tekin-Arman Uður çifti kazandý. Eser - Arman çifti ilk turda, Güney Kýbrýs'lý
rakiplerini 4-3, ikinci turda Ýtalyan rakiplerini yine 4-3 maðlup ederek yarý-finale
yükseldiler. Yarý finalde Malta'lý rakipleri ile karþýlaþan milli sporcularýmýz, bu maçý
da 4-2 kazanarak finale çýktý. Finalde büyük bir çekiþme yaþanmasýna raðmen,
Fransýz rakiplerine 4-3 kaybetmekten kurtulamayan sporcularýmýz gümüþ madalya
ile yetindiler. Diðer çiftimiz Emre Toros - Bahadýr Alev ise, ilk turda Cebelitarýk'ý
4-3 maðlup ederken, ikinci turda Ýtalyan rakiplerine 4-2 kaybederek elendiler.
Bayan çiftler maçlarýnda ise Duygu Karaca - Seçil Toros çifti, gruplarýnda Ýtalya'ya
karþý 4-2, Fransa ve Yunanistan'a karþý ise 4-3 kaybederek elendiler. Tek
bayanlarda ise Duygu Karaca ilk turu bay geçerken, ikinci turda turnuvanýn
þampiyonu Güney Kýbrýs'lý rakibi karþýsýnda 4-0 maðlup olarak elendi. Diðer
bayan sporcumuz Seçil Toros ise, ilk turda Yunan rakibini 4-2 yenerken, ikinci
turda turnuvanýn ikincisi Ýtalyan rakibi karþýsýnda 4-2 yenilmekten kurtulamayarak
elendi.
Tek erkeklerde yarýþan sporcularýmýzdan Eser Tekin, ilk turda Güney Kýbrýs'lý
rakibine 4-1 yenilerek elenirken, Emre Toros da ilk turda Ýtalyan rakibine karþý
4-3 kaybederek elendi. Bir diðer sporcumuz Arman Uður ilk turda Malta'lý rakibini
4-2 yenmesine raðmen, ikinci turda Yunan rakibine karþý 4-3 maðlup olarak
elendi. Tek erkeklerde yarýþan dördüncü sporcumuz Bahadýr Alev ise ilk turda
Ýtalyan rakibini 4-0, ikinci turda Yunan rakibini 4-3 yenmesine raðmen, üçüncü
turda Fransýz rakibine karþý
4-2 kaybederek yarý-final
þansýný yitirdi.
Akdeniz Kupasý'nýn ardýndan
17 Mayýs tarihinde yapýlan
Ýtalyan açýk turnuvasýna
katýlan milli takým
sporcularýmýzdan Emre
Toros, üçüncülük kazanarak
büyük bir baþarýya imza
atarken, Bahadýr Alev de ilk
16'da yer almayý baþardý.
Bayanlarda ise Duygu
Karaca ilk 8'e girme baþarýsý
gösterdi.

Dart'ta ilk kez oluþturulan Genç Milli Takýmýmýz, 9-11 Temmuz tarihleri arasýnda
Hollanda'da yapýlan Avrupa Þampiyonasýnda yarýþtý.
Kafile baþkanlýðýný Rýdvan Döðer, Antrenörlüðünü Fikret Dursun ve Nafýz Çelebi'nin
üstlendiði genç milli takýmda, sporcular Merve Doðan, Ezgi Ayan, Hasan Basri
Dursun, Emre Öztürk, Mürsel Yavuz ve Abdullah Karataþ yer aldý.
Sporcularýmýz ilk kez uluslararasý bir organizasyonda yer almalarýna raðmen
baþarýlý bir mücadele ortaya koyarak büyük takdir topladýlar.
Tek erkeklerde yarýþan Mürsel Yavuz, Çek rakibini; Abdullah Karataþ, Rus rakibini
ve Hasan Basri Dursun ise Norveçli rakibini ayný skorla 3-1 maðlup ederek ilk 32
içerisinde yer almayý baþardýlar. Diðer sporcumuz Emre Öztürk ise güçlü Belçikalý
rakibine 3-0 kaybederek ilk turda elendi. Ýkinci turda Mürsel Yavuz Ýsveçli rakibine
3-2; Hasan Basri Dursun Ýngiliz rakibine 3-1 ve Abdullah Karataþ da Hollanda'lý
rakibine 3-0 yenilerek elendiler.
Tek bayanlarda yarýþan Ezgi Ayan oynadýðý 6 maçtan birini kazanýrken beþini
kaybederek elendi. Diðer bayan sporcumuz Merve Doðan ise grubunda baþarýlý
maçlar çýkararak oynadýðý beþ maçtan ikisini kazandý. Grubunda üçüncü sýrada
yer alarak finallere kalan Merve Doðan, ilk 16'da oynadýðý müsabakada Ýskoç
rakibine karþý yenilerek elendi.
Çift erkeklerde Karataþ-Yavuz çifti Norveçli rakiplerine; Dursun - Öztürk çifti ise
Gallerli rakiplerine ayný skorla 3-1 kaybederek elendiler. Çift bayanlarda ise
sporcularýmýz eleme grubundaki maçlarýný kaybederek elendiler.
Þampiyonayý deðerlendiren kafile baþkaný Rýdvan Döðer, "Uluslararasý bir
yarýþmaya ilk kez katýlmamýza raðmen sporcularýmýz büyük bir mücadele ortaya
koydular. Güçlü rakipleri karþýsýnda beklemediðimiz düzeyde bir performans
sergilediler. Ayrýca ilk kez katýldýðýmýz için büyük bir ilgi gördük. Gençlerimiz
gelecekte çok daha iyi olacaklar" dedi.

En ustalar belirlendi!
Türkiye Dart Sýralamasý turnuvalarý serisi, 14 Haziran'da Ankara'da yapýlan Ustalar
Turnuvasý ile sona erdi.

Ustalar Kapýþtý! Þampiyonlar: Emre Toros - Duygu Karaca
Türkiye Þampiyonasý Sýralama Serisinin son ayaðý olan Turkish Masters turnuvasý
Ankara Alkýn Prestige Otel'de yapýldý. Türkiye sýralamasýnýn erkeklerde ilk 32'si ile
bayanlarda ilk 16'sýnýn katýldýðý turnuvayý, erkekler finalinde Ahmet Ertuðrul'u 6-4
yenen Emre Toros ile bayanlar finalinde Aslý Barýþ'ý 5-4 yenen Duygu Karaca
kazandý.
Turnuvaya katýlan oyuncular, önce grup maçlarý yaptýlar ve gruplarýný ilk 2 sýrada
tamamlamayý baþaran oyuncular, final serisi mücadelesine katýldý.
Erkeklerde 16 sporcunun oluþturduðu final serisinde sýrasýyla Ayhan Ýþler'i 4-1,
Engin Kayaoðlu'nu 4-2, Eser Tekin'i 5-4 ve finalde Ahmet Ertuðrul'u 6-4 yenen
Emre Toros ustalarýn þampiyonu oldu.
Bayanlar final serisi ise 16 kiþinin mücadele ettiði grup maçlarýndan çýkan 8
sporcuyla oynandý. Final serisinde sýrasýyla Yeþim Yýlmaz'ý 3-1, Neslihan Algül'ü
4-3 ve finalde Aslý Barýþ'ý 5-4 yenen Duygu Karaca þampiyon oldu.

Ustalar þampiyonasýnda dereceye giren sporculara ödülleri federasyon baþkaný
Ahmet Recep Tekcan ve yönetim kurulu üyesi Mete Özdemirci tarafýndan verildi.

2008 - 2009 Sezonu Bitti! Zirve Eser Tekin ve Duygu Karaca'nýn
2008-2009 sezonu Türkiye Ustalar Þampiyonasý'nýn tamamlanmasýyla Türkiye
Sýralamasý da son þeklini aldý. Sezonu 312 puanla Duygu Karaca bayanlarda birinci
bitirirken, Neslihan Algül 240 puanla ikinci oldu. Erkeklerde ise Eser Tekin sezonu
350 puanla zirvede tamamlarken, onu 254 puanla Bahadýr Alev takip etti. 240
puana sahip Arman Uður üçüncü sýrada, 234 puanlý Emre Toros ise dördüncü
sýrada yer aldý. Bayanlarda ilk 2, erkeklerde ise ilk 4 içerisinde yer alan bu sporcular,
Eylül ayýnda ABD'de yapýlacak Dünya Dart Þampiyonasýnda ülkemizi temsil etme
hakký da elde ettiler.
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GSGM Genel
Müdürü Akgül,
Bocce Milli
Takýmýný kabul etti
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, 16. Akdeniz Oyunlarý'nda 2 gümüþ
ve 3 bronz madalya kazanan Bocce Milli Takýmý'ný makamýnda kabul etti.

kabulde, sporculara hediyeler takdim eden Genel Müdür Akgül, sporcularla tek
tek ilgilendi.

25 Haziran - 06 Temmuz tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn Pescara kentinde yapýlan 16.
Akdeniz Oyunlarý'nda bocce branþýnda ülkemizi temsil eden milli sporcularý Kýzýlay
hizmet binasýnda kabul eden Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül,
baþarýlarýndan dolayý sporcularý kutladý.

Kabulden sonra 16. Akdeniz Oyunlarý'nda madalya kazanan sporcular toplu halde
poz verdiler.Bocce Milli Takýmý Genel Müdür Akgül'ü ziyareti öncesinde, Genel
Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe'yi de makamýnda ziyaret etti. Kocatepe,
sporcularý elde ettikleri baþarýdan ötürü kutlarken, "Bocce bizim ata sporumuz
sayýlýr. Bu sporda son yýllarda hýzlý ilerleme kaydettiðimiz için büyük bir memnuniyet
duyuyoruz" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkan Vekili Dr. Mutlu Türkmen ve
Türkiye HÝS Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Erdal Zorba'nýn da hazýr bulunduðu

Kazan Belediye Baþkaný
Akdeniz Oyunlarýnda yarýþan
sporcularý ödüllendirdi
Kazan Belediye Baþkaný Lokman Ertürk, Akdeniz Oyunlarýnda yarýþan Kazanspor Bocce takýmý
sporcularýný 35 adet altýnla ödüllendirdi.
Kazan Belediyesi Kültür Merkezinde, Akdeniz Oyunlarýnda yarýþan Kazanspor Bocce takýmý sporcularý
Gülçin Yaratýlmýþ, Caner Makara ve antrenör Talip Arslan'ýn ödüllendirilmesi için bir tören düzenlendi.
Törende federasyon baþkanvekili Mutlu Türkmen de hazýr bulundu.
Tören öncesinde öðle yemeðinde sporcularla birlikte olan baþkan Ertürk, oyunlar hakkýnda detaylý
bilgi aldý. Daha sonra oyunlarda 2 bronz madalya alan Caner Makara'yla birlikte oyunlarda baþarýyla
yarýþan Gülçin Yaratýlmýþ ve antrenör Talip Arslan, baþkan Ertürk tarafýndan çok sayýda altýnla
ödüllendirildi.
Törenin ardýndan Kazan'da inþaatý devam eden Bocce salonuna geçen heyet, inþaatta incelemelerde
bulundu. Mutlu Türkmen, Aðustos ayý baþýnda salonda incelemeler yapmak üzere Avrupa Bocce
Birliði Baþkaný Bruno Casari'nin ülkemize geleceðini belirterek, çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý için
baþkan Ertürk'ten söz aldý. Salonda Ekim ayýnda Avrupa Erkek Takýmlar Bocce Þampiyonasý
yapýlacak.

Millilerimiz Akdeniz
Oyunlarýnda Çim
Topu ile tanýþtý

Akdeniz Oyunlarý'na katýlan Bocce milli takýmýmýz 6 gün boyunca Çim Topu eðitim ve uygulama
programlarýna katýldý.
Akdeniz Oyunlarý çerçevesinde Dünya Boule Sporlarý Konfederasyonu (CMSB) tarafýndan
Bocce'nin 4. disiplini olan Lawn Bowl (Çim Topu) ile ilgili gösteri, eðitim ve uygulama programý
yapýldý. Bocce yarýþmalarýnýn yapýldýðý Flacco stadýna, Petank, Raffa ve Volo sahalarýnýn
yanýnda Çim Topu sahasý da kuruldu. Güney Afrika genç milli takýmý ve Uluslararasý Çim Topu
Federasyonu teknik kurul sorumlusu Dr. Simon Botha tarafýndan uygulamalý yapýlan eðitimlere
ise en fazla ilgi gösteren Türk milli takýmý oldu. Antrenörler Talip Arslan, Hüseyin Tükenmez
ve Yýlmaz Güzelocak oyun kurallarý hakkýnda detaylý bilgi alýrken, milli sporcularýmýz da
müsabakalardan bulduklarý boþ zamaný Çim Topu oynayarak deðerlendirdiler.
Kafile baþkaný Dr. Mutlu Türkmen ise Botha ile geleceðe dönük ortak projeleri tartýþarak,
uluslararasý federasyonca ülkemizde eðitim semineri açýlmasý için fikir birliðine vardýlar. Botha,
Türkmen'e Türk sporcularýn uygulamada gösterdiði baþarýdan ve ilgiden duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, "Türkiye, diðer branþlarda kýsa zamanda yakaladýðý baþarýyý burada da
yapacaktýr" dedi. Botha, Türkmen'e Çim Topu ile ilgili yazdýðý bir kitabý da hediye etti.

8

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

