SAKARYA’DA yap›lan 4. etap sonunda erkeklerde ve bayanlarda play-off ve klasman grubuna kalan tak›mlar belli oldu. • 9’DA

‹LK kez ‹stanbul'da düzenlenen, 42 metre
yüksekli¤inde ve 125 metre uzunlu¤unda dev
bir rampa kurulan, yaklafl›k 400 ton kar üretilen etkinlik izleyicilerden tam not ald›. Canl› yay›nlanan yar›flma için 22 ülkeden 43 sporcu ‹stanbul'a gelirken, finallerde 10 erkek ve 6 kad›n
sporcu birincilik için mücadele etti. Kad›nlarda
birincili¤i Amerikal› Ty Walker kazan›rken, 2. s›rada ‹sviçreli Sina Candrian, 3. s›rada ise Hollandal› Cheryl Maas yer ald›. Erkeklerde zafer
Belçikal› Seppe Smits'in oldu. 2. s›rada ‹sviçreli
Jonas Boesiger, 3. s›rada ise Amerikal› Brandon Davis yer ald›. Organizasyon ödül töreni,
çeflitli konserler ve etkinliklerle sona erdi.

KONYA Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan yapt›r›lan 42 bin kiflilik
Konya Büyükflehir Torku Arena Stad›, 13. Uluslararas› Türkiye Spor
Adamlar› Ödülleri kapsam›nda “Y›l›n
Spor Projesi” oldu. Konya Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek,
ödülü Torku Konyaspor - Befliktafl
maç› öncesi Spor Türkiye Yönetim
Kurulu Baflkan› Nedim Delibafl'tan
ald›. Baflkan Akyürek, verilen ödül
nedeniyle Spor Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan› Nedim Delibafl'a ve yönetim kuruluna teflekkür etti. • 5’TE

TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

Hovardal›k sportif
baflar›y› getirir mi?

Dev Arena'ya dev aç›l›fl töreni

KONYASPOR-DÜNYA KARMASI

ABD'DE y›llard›r devam eden “SalaryCap” ile UEFA'n›n devreye soktu¤u “Financial Fair Play” gibi
uygulamalar, kulüplerin afl›r› borçlanmalar›na
izin vermiyor. Biri ABD'de di¤eri Avrupa K›tas›'ndaki iki uygulamada da, temel hedef, spor kulüplerinin elde ettikleri gelirler çerçevesinde, sportif baflar›y› yakalamalar›... • CEM ÇET‹N’‹N YAZISI 2’DE

KONYA Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yapt›r›lan Konya Büyükflehir
Torku Arena'n›n aç›l›fl›na
Ronaldo ve Zidane'li dev
dünya karmas› geliyor.
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• AYLIK SPOR GAZETES‹

• 10’DA

GALATASARAY
beklenenin alt›nda

• 3’TE

“Halteri madalyal›
günler bekliyor”

Genç Millilerimiz
BALKAN fiAMP‹YONU
TÜRK Karatesinin genç y›ld›zlar›, Bulgaristan'›n baflkenti Sofya'da yap›lan 16. Balkan Ümit, Genç ve 21 Yafl Alt› fiampiyonas›'nda kazand›¤› 15 alt›n, 5 gümüfl, 10 bronz madalyal›k muhteflem
performans ile tak›m halinde Balkan fiampiyonu oldu.
• 6’DA

101 y›ll›k tarihi boyunca uluslararas› platformlarda kazand›¤›
madalya say›s› ile Türk sporunun zirvesinde yer alan Türk güreﬂi,
Asr›n Güreﬂçisi Hamza Yerlikaya'n›n göreve gelmesi ile birlikte
son iki y›ldaki madalya say›s›nda % 58'lik art›ﬂ yakalad›.

2014
y›l›n›n
y›ld›z›

1 milyon üye için
telefona sar›ld›lar...

• 3’TE

Salonda ‘BEfi REKOR’ ç›kt›

DÜNYA
Gürefl Birli¤i'nin (UWW)
madalya istatistikleri baz al›narak
oluflturulan s›ralamaya göre, 2014
y›l›nda y›ld›zlar, gençler, büyükler
kategorilerinde serbest ve grekoromen stilde
düzenlenen Avrupa ve Dünya flampiyonalar› ile
uluslararas› özel turnuvalarda ülkemizi temsil
eden milli güreflçilerimiz, 52 alt›n, 75 gümüfl
ve 149 bronz madalya kazanarak
277 kez kürsüde yer ald›.

• 9’DA

SATRANÇ Federasyonu Baflkan› Gülk›z Tulay, yapt›¤› aç›klamada okul öncesi kurumlarda verilen satranç e¤itimi
üzerine çal›flan bir kurul oluflturduklar›n› hat›rlatarak, kurulun,
müfredat ve e¤itmen yeterlili¤i konular›nda önemli çal›flmalar
yapt›¤›n› ifade etti.
• 10’DA

Cengiz Göllü'yü
törenle u¤urlad›k

Cimnastikte hedef
olimpiyat madalyas›
C‹MNAST‹K Federasyonu Baflkan› Suat Çelen, 2014 y›l›nda Türk
cimnasti¤i için sevindirici geliflmeler yafland›¤›n›, olimpiyat madalyas› alana kadar da durmadan çal›flacaklar›n› söyledi.
6

SPOR & Spor medya kurumu taraf›ndan
2014 y›l›n›n en baﬂar›l› sporcusu seçilen
Avrupa ve Dünya ﬁampiyonu Milli Güreﬂçi
Taha Akgül, ödülünü Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç'›n elinden ald›. Bu ödüle lay›k
görüldü¤ü için son derece mutlu oldu¤unu
dile getiren Akgül, 2016 yolunda çal›ﬂmalar›na h›z verdi¤ini ve kendisine inanan kiﬂi• 8’DE
leri mahcup etmeyece¤ini söyledi.

“Vodafone Arena’n›n aç›l›fl›n› “Türkiye'de
çok mutluyum”
heyecanla bekliyoruz”
VODAFONE Türkiye CEO'su Gökhan Ö¤üt, yap›m›
devam eden Vodafone Arena'da iﬂçileri ziyaret ederek
yeni y›llar›n› kutlad›.
• 4’TE

Satranç Anaokullar›na giriyor
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• 8’DE

ATLET‹ZM Federasyonu'nca düzenlenen 2014 y›l›n›n son yar›fl› Rekor Deneme yar›fllar› ‹stanbul Asl› Çak›r Alptekin Atletizm Salonu’nda yap›ld›. Heptatlon, Pentatlon, Y›ld›z, Genç, Büyük Bayan ve Erkekler kategorilerinde iki gün süren yar›flmalar• 8’DE
da rekorlar alt, üst olurken 5 rekor birden k›r›ld›.

5 Ocak Kurtulufl Yar›
Maratonu kofluldu

HALTER Federasyonu Baflkan›
Tamer Taflp›nar, yapt›¤› aç›klamada,
lisansl› sporcu say›s›n›n 1300'den
1890'a yükseldi¤ini ve iki y›lda 11
kentte aç›l›m yaparak, 43 ilde halteri yayg›nlaflt›rd›klar›n› belirtti.

Befliktafl'›n Senegalli
futbolcusu Demba Ba,
müslüman bir ülkede
yaflant›s›n›
sürdürmesinin,
futbola daha
konsantre
olmas›n›
sa¤lad›¤›n›
söyledi.
• 3’TE

“Tekvandoda 2015’te
rekabet artacak”
TEKVANDO Federasyonu Baflkan›
Metin fiahin, yapt›¤› aç›klamada, Türk
tekvandocular›n uluslararas› alanda
madalya say›s›n› 2014'te gözle görülür flekilde artt›rd›¤›n› söyledi.
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“2014’ün badminton
için önemi büyük”
BADM‹NTON Federasyonu Baflkan› Murat Özmekik, Özge Bayrak'›n
Türkiye'ye Avrupa büyükler flampiyonas›ndaki ilk madalyas›n› kazand›rd›¤› 2014 y›l›n›n Türk badmintonu
için önemli oldu¤unu söyledi.
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• 11’DE

