OCAK 2015

www.spormeydani.org

SPOR AYAKKABI SEÇ‹M‹
angi sporu yaparsak yapal›m amaç aya¤›m›z›n rahat edece¤i do¤ru ayakkab›y› bulmak olmal›d›r. Herkesin aya¤› kendine özeldir. Öncelikle kiﬂinin kendi aya¤›n› tan›mas› gerekmektedir. 3 tür ayak tipi vard›r: 1- Normal taban ayak, 2- Düztaban
ayak, 3- Çukur taban ayak.
‹deal ayak tipi normal taband›r.
Normal taban yap›s›na sahip kiﬂilerde ayakkab› ön bölümünde aﬂ›nma olmaz. Ayakkab›n›n her taraf› eﬂit aﬂ›n›r. Bu tip aya¤a sahipseniz desteklenmesi ve yast›klanmas› uygun ﬂekilde
kombine edilmiﬂ ayakkab› seçiniz.
Düztaban (içe basan) ayak tipinde; ayakkab›n›n iç k›sm›nda
aﬂ›nma gözlenir. Bu ayak tipi büyük bir ﬂok emicidir. Yaralanma
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e¤ilimi fazlad›r. Düztaban ayaklarda ayakkab›n›n iç k›sm›nda
aﬂ›nma gözlenir. ‹çe basan ayaklarda topuk a¤r›s›, diz, bel ve
kalça a¤r›s› olabilir. Düzaya¤a sahip kiﬂiler hareket kontrolü iyi
olan maksimum deste¤e sahip ayakkab› seçmelidirler.
Çukur taban ayak tipinde düztabanl›¤›n tersine ﬂok emme
özelli¤i azd›r. Çabuk yaralanma görülür. Ayakkab›n›n d›ﬂ k›s-

m›nda aﬂ›nma olur. Ayak taban›nda topuk dikenine ba¤l› topuk
a¤r›lar› gözlenir.
Ayakkab› seçerken aﬂa¤›daki kurallar ak›lda tutulmal›d›r.
Ayakkab› numaras› do¤ru seçilmelidir. Yaﬂla beraber ayakkab› numaras› de¤iﬂkenlik gösterebilir. Bu nedenle ayakkab› seçimi numaraya göre de¤il ayakkab›n›n aya¤›n›za uymas›na göre seçilmelidir. Ayakkab› denerken her iki ayakkab› beraber çorapla denenmelidir. Biraz yürüyüp her iki aya¤›n rahat etmesine
bak›lmal›d›r. Ayakkab› ucunda parmaklar›n rahatça hareket
edebilece¤i boﬂluk olmal›d›r. Yürüme s›ras›nda topuk sabit olmal›, ayakkab›n›n üst bölümü rahat olmal›, s›k› olmamal›d›r.
Spor yapaca¤›n›z zeminle ilgili ayakkab› seçimi mümkün
olan en dayan›kl›, en rahat ve en hafif ayakkab›y› tercih edin.

GRUPLAﬁMALAR OLUﬁTU
Bayanlar 1. Ligi'nin ilk yar›s›n›n

sona ermesiyle taﬂlar da yerine oturdu. Tak›mlar aras›nda da gruplaﬂmalar oluﬂtu. ‹lk grup Vak›fbank, Fenerbahçe Grundig, Eczac›baﬂ› Vitra ve
Nilüfer Belediyesi ilk 4 s›rada yer ald›lar. Bu grupta Galatasaray Daikin,
Nilüfer Belediyesi ile yer de¤iﬂebilir.
‹kinci grupta ise ‹dman Oca¤›, Sar›yer
Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi
ve Bursa Büyükﬂehir Belediyesi yer
alacak durumda. Üçüncü grupta da
Beﬂiktaﬂ, ‹lbank ve Bak›rköy Belediyesi bulunuyor. Ligden düﬂecek 2 tak›m da bunlar aras›ndan ç›kacak.

Cengiz Göllü'yü
törenle u¤urlad›k

Salon Sporlar›
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B‹R ÇINAR DAHA DEVR‹LD‹...
ürk Voleybolu'nun emektarlar›n› birer birer kaybediyoruz.
Voleybolumuza en çok eme¤i geçen duayenlerimizden Cengiz Göllü hocam›z› da kaybettik! Bir ç›nar daha devrilmiﬂ oldu. Türk Voleybolunun bugünlere gelmesinde büyük katk›s›
olan hocam›z için, ülkemizin dört bir yan›ndan gelen sevenleri Bursa'da buluﬂtu. Cengiz Göllü için ilk tören önceki Federasyon Baﬂkan› Erol Ünal Karab›y›k taraf›ndan Bursa'da yap›lan ve ad› verilen Cengiz Göllü Veleybol Salo'nunda yap›ld›.

T

ARZU, KARABIYIK'I KÜRSÜYE DAVET ETT‹..
Ayr›ca Vali Yard›mc›s› Ahmet Hamdi Usta, Nilüfer Belediyesi Baﬂkan› Mustafa Bozbey, Cengiz Göllü'nün eﬂi Hümeyra
Göllü ve k›z› eski Milli voleybolu Arzu Göllü de törende birer konuﬂma yapt›lar. Arzu Göllü, salonun yap›lmas› ve babas›n›n
isminin verilmesini sa¤layan önceki Federasyon Baﬂkan› Eol
Ünal Karab›y›k'› nezaketle konuﬂma yapmak üzere kürsüye
davet etti. Federasyonun yapamad›¤›n› Arzu yaparak “Vefa”
kelimesinin ne anlama geldi¤ini cümle aleme gösterdi.

‹LK 2 SIRA BELL‹, 3. VE
8. SIRA ‹SE DE⁄‹ﬁEB‹L‹R..
Bayanlar Ligi'nde gruplaﬂmalar erken olurken, Erkekler Ligi'nde ise
gruplaﬂmalar henüz belli de¤il.
ﬁu anda Halkbank ve Arkas baﬂlar›n› al›p gitti. Halk Bankas› 32 ve Arkas da 30 puanla ilk s›radalar. Bu iki
tak›m ligi ayn› s›rada tamamlar. Bu 2
tak›ma 1. grup diyecek olursak.. ‹kinci grupta 20'ﬂer puanl› Fenerbahçe,
Galatasaray FXTCR, Ziraatbank, 18
puanl› ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 17 puanl› Maliye Milli Piyango ile

20 Aral›k Cumartesi günü hayat›n›
kaybeden Türk voleybolunun duayen ismi, camiam›z›n Cengiz A¤abey'i,
Bayan Milli Tak›mlar Eski Koordinatörü
Cengiz Göllü, 22 Aral›k Pazartesi günü
gerçeklefltirilen törenin ard›ndan Bursa
Odunluk Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi.
Türk voleybolunun emektarlar›ndan
Cengiz Göllü için kendi ad›n› tafl›yan Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen
törene Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF) Baflkan› Özkan Mutlugil, TVF Baflkan
Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TVF
eski Baflkanlar› Naci Bayaml›o¤lu, Ahmet
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YER‹ ASLA DOLDURULAMAYACAK..
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki hazin tören Federasyon Baﬂkan› Özkan Mutlugil'in konuﬂmas› ile baﬂlad›. Göllü'nün Türk Sporuna arma¤an etti¤i tarihi kitab›n haz›rlanmas›n› sa¤layan 2 önceki Federasyon Baﬂkan› Ahmet Gülüm,
Milli Tak›m›m›z›n kaptanl›¤›n› yapan Selcan Teoman, Eczac›baﬂ› Kulübü Baﬂkan› Faruk Eczac›baﬂ› da çok duygusal konuﬂmalar yapt›lar. Cengiz Göllü'nün Türk Bayan voleybolunun
geliﬂmesine, Türk kad›n›n›n ça¤daﬂlaﬂmas›na öncülük yapt›¤›n›, yerinin asla doldurulamayaca¤›na dair vurgulamalarda
bulundular...

2014-2015
Sezonu Türkiye
Bayan ve Erkekler
Ligi ilk yar›s›
11. Hafta oynanan
maçlarla
sona erdi.
BAYANLARDA Vak›fbank, Erkeklerde de Halk Bankas› ilk yar›y› lider
olarak tamamlad›. Bayanlarda birer
ma¤lubiyetleri olan Vak›fbank (31), Fenerbahçe Grundig (29) ve Eczac›baﬂ›
Vitra da (29) puan la ilk üç s›ray› paylaﬂt›lar. Erkeklerde de Halk Bankas› nama¤lup (32), bir ma¤lubiyeti olan Arkas
(30) ve 4'er ma¤lubiyetleri olan Fenerbahçe, Galatasaray FXTCR ve Ziraat
Bankas› (20)'ﬂer puanla s›raland›lar.
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Gülüm ve Erol Ünal Karab›y›k, TVF çal›flanlar›, Cengiz Göllü'nün aile fertleri, Gençlik
ve Spor Bakanl›¤› Spor Genel Müdür Yard›mc›s› Tamer Taflp›nar, Bursa Vali Yard›mc›s› Ahmet Hamdi Usta, Nilüfer Belediyesi Baflkan› Mustafa Bozbey, Eczac›bafl›
Spor Kulübü Baflkan› Faruk Eczac›bafl› ve
sevenleri kat›ld›.
Törende yapt›¤› konuflmaya Cengiz Göllü'nün ailesine, sevenlerine ve voleybol camias›na baflsa¤l›¤› dileyerek bafllayan Özkan Mutlugil, “Cengiz Göllü sporculuk, antrenörlük ve yöneticilik kariyeri boyunca
Türk voleybolunun geliflimine çok önemli

16 puanl› Beﬂiktaﬂ 3 ile 8. s›rada yerleri de¤iﬂebilir.
Son dört s›rada yer alan ‹negöl Belediyesi ile ﬁahinbey Belediyesi'nin
ligde kalma ﬂans› var.
Son iki s›rada yer alan Erzurum
Palandöken Belediyesi ile Gümüﬂhane Torul Gençlik'in yeni transferler
yap›p toparlanmazlarsa ligde kalmalar› zor görülüyor.
Türkiye Bayanlar ve Erkekler 1.
Voleybol Ligi'nde 2. Devre mücadelesi 10 Ocak 2015'te oynanacak karﬂ›laﬂmalarla baﬂlayacak.
katk› yapt›. Elde etti¤i baflar›lar›n yan› s›ra
çok önemli sporcular›n ve antrenörlerin yetiflmesini sa¤lad›. Teknik bilgisini gelifltirmek için her zaman araflt›rma içerisinde
olan Cengiz Göllü, ülkemizi her mevkide en
iyi flekilde temsil etti. Ard›nda say›s›z baflar›, çok önemli spor insanlar› ve voleybolun
gelece¤ine ›fl›k tutacak çok önemli bir kaynak kitap b›rakt›. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kulland›.
Cengiz Göllü'nün naafl›, tören sonras›nda getirildi¤i Bursa Ulu Camii'nde
k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Odunluk Mezarl›¤›'na defnedildi.

MEZARLIK KALABALI⁄I ZOR ALDI..
Duygusal kucaklaﬂmalar›n yaﬂand›¤›, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki hazin tören sonras›, naaﬂ›n›n getirildi¤i Bursa Ulucami'nin avlusu Cengiz Göllü'ye son görevlerini yapmak
için Türkiye'nin dört bir taraf›ndan gelen sevenleriyle doldu,
taﬂt›. Çelenklere konacak yer kalmad›. Mezarl›k ise kalabal›¤›
zor ald›. Bu çok ac›l› günde hemen hemen tüm voleybol camias›n›n Bursa'da toplanmas› ve kucaklaﬂarak ac›y› paylaﬂmas› çok anlaml›yd›...
B‹LG‹ VE BECER‹LER‹N‹ HERKESLE PAYLAﬁTI..
40 y›ll›k gazetecilik hayat›mda Cengiz hocam gercekten
yeri doldurulamayak bir hocayd›. Çal›ﬂmas›yla, insanl›¤›yla,
yard›m severli¤iyle ayr› bir insand›. Gazetecilere çok yak›nd›.
Hiç bir zaman isteklerimizi k›rmazd›. Foto¤raf çekimi olsun,
röportaj olsun hiç bir zaman yok demezdi. Ne gerekirse onu
yapard›. Çal›ﬂt›¤›m gazetede hat›r›m için hiç bir maddiyat gözetmeksizin 4 y›l aral›ks›z köﬂe yazm›ﬂt›r. Yapt›¤›m radyo ve
televizyon programlar›ma ne zaman davet etsem yok demezdi. Bilgi ve becerilerini herkesle paylaﬂt›. Gazeteci arkadaﬂlarla bir ay önce evinde yapt›¤›m›z ziyarette çekti¤im foto¤raf›
yay›nlamam› sordu¤umda, memnun olurum demiﬂti. Cengiz
hocam›n yerinin doldurulaca¤›na inanm›yorum. Bütün spor
camias› ﬂimdi oldu¤u gibi sonra da örnek alacaklar. Gönüllerinde yaﬂatacaklar. Ruhu ﬂad, mekan› cennet olsun.

Balkan Plaj Voleybolu’nda
flampiyonlar belli oldu

Vak›fbank Genç Tak›m›
zirvede tamamlad›
Son Türkiye Gençler ﬁampiyonas› ﬁampiyonu
Vak›fBank Genç Tak›m›, Ankara'da oynanan
Türkiye Gençler Ligi Birinci Etap müsabakalar›n›
zirvede tamamlad›.

BALKAN Voleybol Birli¤i (BVA) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) taraf›ndan TVF Ankara
Beﬂtepe Kapal› Plaj Voleybolu Kortlar›nda düzenlenen Balkan Plaj
Voleybolu K›ﬂ Turu 1.
Etab›, 21 Aral›k 2014
Pazar günü oynanan
maçlarla sona erdi.
Finalde S›rp ikili Stefan
Basta-Rasko Jovanovic'i 2115 ve 21-13'lük setlerle 2-0
ma¤lup eden Yunan ikili
Georgios Kotsilianos-Nikos
Zoupani ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›.
Erkek Plaj Voleybolu Milli Tak›m›m›z Selçuk ﬁekerciHasan Hüseyin Mermer ikilisi ise üçün-

cülük maç›nda S›rbistan'dan
Sasa Surla-Djordje Klasnic
ikilisini 21-19 ve 2116'l›k setlerle 2-0
ma¤lup ederek bronz
madalyan›n sahibi
oldu. Dereceye giren
tak›mlara kupa ve
maddi ödülleri tö-

renle verildi.
ﬁampiyonlu¤a ulaﬂan
Georgios Kotsilianos-Nikos Zoupani ikilisine
ﬂampiyonluk kupas›n›
ve madalyalar›n› TVF
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Göksu verdi.
‹kinci Stefan Basta-Rasko Jovanovic ikilisinin
kupa ve madalyalar›n›
TVF Plaj Voleybolu Kurulu
Koordinatörü Erkal Taﬂ ve
KKTC Voleybol Federasyonu Baﬂkan› Enver Kaya verdi. Üçüncü Selçuk ﬁekerciHasan Hüseyin Mermer ikilisine ise kupas›n› ve madalyalar›n› BVA Plaj Voleybolu Komisyonu Baﬂkan›
Tosho Stoyanov ve TVF
Plaj Voleybolu Yönetmeni
O¤uz De¤irmenci verdi.

ECZACIBAfiI GENÇLER‹
2. Etaba lider bafllayacak
ECZACIBAfiI Genç Tak›m›, Ankara'da oynanan Türkiye
Gençler Ligi birinci etab›n› lider bitirdi. A Grubu'nda
mücadele eden Eczac›bafl› Genç Tak›m› s›ras›yla; Befliktafl,
Bursa Büyük fiehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Çanakkale
Belediyesi ve Galatasaray'la karfl›laflt›.
Türkiye Gençler Ligi ikinci etap karfl›laflmalar›, 2-8 fiubat
2015 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da oynanacak ve iki etap sonunda Türkiye Gençler Ligi flampiyonu belli olacak.Tek devreli turnuva usulüne göre iki bölümde oynanan turnuvada; her
tak›m birbiriyle karfl›laflacak ve toplamda 11 maç yapacak.
Maçlar sonunda al›nan puanlar Türkiye Birinci Ligi'nde mücadele eden A tak›m›n›n puan›na yüzde 10 oran›nda eklenecek.
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Vak›fBank'›n gençleri s›ras›yla Trabzon ‹dmanoca¤›,
Sar›yer Belediyesi, Fenerbahçe, ‹lbank ve
Yeﬂilyurt'u toplamda tek set vererek ma¤lup etti.
VAKIFBANK Genç Tak›m›, geçen y›l
kazand›¤› flampiyonlu¤un ard›ndan bu
y›l da Türkiye Gençler Ligi Birinci Etap
müsabakalar›nda kupan›n en büyük aday› oldu¤unu gösterdi. Ankara'da gerçekleflen karfl›laflmalarda Vak›fBank, B Grubu'ndaki tüm rakiplerini geride b›rakmay› baflard›. Vak›fBank, turnuvan›n ilk gününde Trabzon ‹dmanoca¤›'n› 3-0, Sar›yer Belediyesi ve Fenerbahçe'yi de yine
ayn› sonuçla 3-0 geçmeyi baflard›.
Birinci Etap maçlar›n›n dördüncü maç›nda turnuvadaki tek setini Sar›yer Belediyesi karfl›s›nda kapt›ran Vak›fBank,

rakibini 3-1'lik sonuçla geçmeyi baflard›.
Sar›-siyahl› genç y›ld›zlar, flampiyonan›n
son maç›nda da Yeflilyurt'u 3-0'la ma¤lup ederek ilk etab› befl maçta befl galibiyetle lider tamamlad›. Turnuva boyunca Vak›fBank ad›na Pelin Aro¤uz toplamda 89 say› kazan›rken, ‹lbank karfl›s›nda
34 say›ya ulaflt›. Tu¤ba fieno¤lu befl
maçta 52, Zehra Günefl ise 44 say›l›k katk› sa¤lamay› baflard›.
Türkiye Gençler Ligi ‹kinci Etap karfl›laflmalar›, 2-8 fiubat 2015 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da oynanacak ve bu etab›n ard›ndan Türkiye Gençler Ligi sona erecek.

BALSPOR ilk yar›n›n lideri
ERKEKLER Voleybol 2. Ligi A Grubu'nda 11. hafta maçlar›
tamamlan›rken ilk yar›y› Balspor ChokOliva 11 maç sonunda 10 galibiyet ve 30 puanla lider tamamlad›. Düzce'de oynad›¤› son maç›nda ilk seti kaybetmesine ra¤men etkili oyunuyla 3-1 galip ayr›lan flampiyonlu¤un güçlü adaylar›ndan
Balspor ChokOliva en yak›n rakibi Afyon Karahisar Belediyesi'ne 5 puan fark atarak ilk yar›y› lider kapatt›.
Balspor ChokOliva bu skorla 9'da 9 yaparak ilk yar›y› lider tamamlad› ve flampiyonlu¤un güçlü adaylar› aras›nda
oldu¤unu ispatlad›.

