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Galatasaray Kad›n Judo Tak›m›, Avrupa Kulüpler ﬁampiyonas› "Golden
League" finalinde, ‹talya'n›n Fiamme Gialle tak›m›n› yenerek ﬂampiyon oldu.
JUDO’DA Avrupa'n›n en
güçlü kulüplerini buluﬂturan
'Golden League'de kad›nlarda
ﬂampiyon Galatasaray oldu.
Kadrosunda yerli ve yabanc›
pek çok dünya y›ld›z›n› bulunduran Galatasaray Judo,
Rusya'n›n Samara kentindeki
müsabakalarda rakip tan›mad› ve zirveye ad›n› yazd›rd›.
2012 ve 2013'te de ﬂampiyonlu¤a yaklaﬂan ancak üçüncü
s›rada kalan Galatasaray Kad›n Tak›m›, bu kez alt›n madalyay› boynuna takt›.
ﬁampiyonlu¤u “Yeni Türk
Vatandaﬂ›” Kayra Getirdi
Kadrosunda Majlinda Kelmendi, Yarden Gerbi gibi
dünya ﬂampiyonu süperstar
judocular›n yan› s›ra Ebru
ﬁahin, Kübra Kara gibi baﬂar›l› Türk judocular› bulunduran Galatasaray, Samara'da

maçta yine sahneye Kayra Almira Özdemir ç›kt› ve ‹talyan
Assunta Galeone'yi yenerek,
ﬂampiyonlu¤u ‹stanbul'a getirdi.

ilk maç›nda Frans›z ekibi
Champigny'yi son turda eledi. ‹lk dört eﬂleﬂme sonunda
oluﬂan 2-2'lik beraberlik son
maçta bozulabildi. Türk
vatandaﬂl›¤›na geçen ve
Kayra Almira Özdemir
ad›n› alan Frans›z Ketty
Mathe, son maçtaki galibi-

yetiyle kulübü Galatasaray'›
yar› finale taﬂ›d›. Yar› finalde

bir baﬂka Frans›z ekibi Pontault'u 4-1 ile geçen Galatasaray, finalde Roma temsilcisi
Fiamme Gialle ile eﬂleﬂti.
Beklendi¤i gibi büyük
çekiﬂmeye sahne olan final maç›nda ilk dört karﬂ›laﬂma sonunda 2-2'lik eﬂitlik vard›. Beﬂinci ve son

Çak›ro¤lu: “Tek Hedef
ﬁampiyonluktu”
Galatasaray tak›m› antrenörü Ercan Çak›ro¤lu, bu
ﬂampiyonlu¤u hak ettiklerini
belirterek, “‹ki y›ld›r üst üste
bu seviye turnuvada finale
çok yaklaﬂ›yorduk ancak
ﬂanss›zl›klarla ve hakem kararlar›yla alt›n madalyadan
uzak kal›yorduk. Buraya gelirken tek hedefimiz ﬂampiyonluktu. Bugün yapt›¤›m›z
üç maçta da bunu gösterdik
ve ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›k.
Tüm sporcular›ma, teknik
ekibimize ve tabii ki kulübümüze teﬂekkür ediyorum.”
diye konuﬂtu.

Genç Millilerimiz BALKAN fiAMP‹YONU

58 yafl›nda flampiyon oldu
AMER‹KA’NIN Missiouri Eyaleti'nin Kansas City flehrinde düzenlenen Ring Side Dünya flampiyonas›na 18 ülkeden toplam 1600 boksör kat›ld›. fiampiyonaya 64 kiloda ringe ç›kan 58 yafl›ndaki boksör Emin Tokay rakiplerine ringi
dar etti. ‹lk maç›n› Meksikal› boksör, ikinci maç›n› da ‹talyan
sporcu ile yapan 58'lik Emin Tokay, ilk maç›n› 11 saniye gibi
k›sa bir sürede kazand›. Ünvan maç›n› Amerikal› boksör Jack
Godwin ile yapan boksör rahat bi flekilde kazand›¤› maç›n ard›ndan Masterlar Dünya fiampiyonlu¤u Kemeri'ni ald›.
"ÖRNEK B‹R SPORCU"
Boks Federasyon Baflkan› Eyüp Gözgeç, "Boksörümüz
ringe ç›kman›n yafla de¤il yüre¤e ba¤l› oldu¤unu gösterdi. Önemli olan sporu sevmek ve genç yafllarda b›rakmamak. Önemli olan hangi spor dal› olursa olsun bunu bir hayat biçimi haline getirmek. Emin Tokay'› hem kazand›¤› bu
baflar›dan hem de gençlerimize örnek olmas›ndan dolay›
tebrik ediyorum" fleklinde konufltu.

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.
Armeec Arena'n›n ev sahipli¤i
yapt›¤› ﬂampiyonaya Balkan Karate Federasyonlar› Birli¤i'ne üye
Türkiye, Bulgaristan, H›rvatistan,
Arnavutluk, S›rbistan, Romanya,
Makedonya, Bosna Hersek ve Slo-

venya'dan 784 sporcu kat›l›m
gösterdi. Müsabakalarda Türkiye'yi, 18 kad›n, 20 erkek sporcu
temsil etti.
“GELECE⁄‹M‹Z EM‹N ELLERDE”
Bulgaristan'da rakiplerinin aç›k ara önünde yer
alan Milli sporcular›m›z›n baﬂar›s›na ortak
olan Türkiye Karate
Federasyonu Baﬂkan›
Esat Delihasan, Türk
karatesinin iyi bir altya-

p›ya sahip oldu¤unu belirterek,
“Altyap›ya yapt›¤›m›z yat›r›m›n
karﬂ›l›¤›n› baﬂar› olarak geri alman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Balkan ﬁampiyonas›'nda tak›m halinde ﬂampiyon olan milli sporcular›m›z›n performanslar›
ile gururland›k. Gö¤sümüzü kabartan bir baﬂar›ya imza atan genç
sporcular›m›z› ve bu
baﬂar›da eme¤i geçen
antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

erdenaktogu@spormeydani.org

Olimpik kolayl›k!
eçti¤imiz günlerde Uluslararas› Olimpiyat Komitesi ‹cra
Kurulu'nun yapt›¤› bir aç›klama olimpiyat oyunlar›n›n art›k ülkeler ad›na çok daha kolay ve ucuza düzenlenece¤ini alenen ilan etti.
Evet, bugüne dek ülkelerin belirledikleri bir ﬂehir ad›na,
dünyan›n bu en önemli spor organizasyonunu alabilmek için
verdikleri k›yas›ya mücadele kan›mca art›k tarihin karanl›k
sayfalar›na gömülüp gitti.
Yani art›k Olimpiyat oyunlar›na ev sahipli¤i yapmak, geçmiﬂle k›yasland›¤›nda daha kolay ve ucuz bir hale geldi. Kabul edilen yeni reform paketi do¤rultusunda oyunlar art›k, o
ülkenin farkl› ﬂehirlerinde yap›labilecek.
Uluslararas› Olimpiyat Komitesi ‹cra Kurulu'nun geçti¤imiz ay haz›rlad›¤› yeni reform paketi kabul edildi. Monaco'da
gerçekleﬂen toplant›da IOC yelerince onaylanan k›rk maddelik
reform paketine göre, Olimpiyatlara ev sahipli¤i yapmak daha kolay ve daha cazip hale getirildi.
Yeni öneri paketine göre, IOC, üye ülkelerden geçmiﬂte oldu¤u gibi çok kapsaml› bir bütçe talebinde bulunmayacak.
Bilindi¤i üzere, Uluslararas› Olimpiyat Komitesi geçti¤imiz
y›llarda aday ﬂehirlerden altyap›, ulaﬂ›m, konaklama ve bütçe
konusunda birçok talepte bulunuyor ve bu nedenle beklentileri karﬂ›layamayan birçok ülke, oyunlara ev sahipli¤i yapma
hakk›n› elde edemiyordu.
IOC'nin kabul gören yeni reform paketine do¤rultusunda,
oyunlar sadece tek bir ﬂehirde de¤il ülkenin farkl› kentlerinde
de yap›labilecek.
Do¤rusunu isterseniz ben bu karar› ayakta alk›ﬂl›yorum.
Biliyorum, olimpik ruh, olimpiyat›n hassas dengeleri diye dem
vurarak, bu iﬂe karﬂ› ç›kan pek çok da insan vard›r. Ancak o
kanatta yer alan, yani bu kararlara tepki verenlere önerim,
dünya ülkelerinin hemen hepsinin içinde bulundu¤u ekonomik
duruma kabaca bir göz ats›nlar. B›rak›n olimpiyata ev sahipli¤i yapmay›, ülkeler neredeyse, 'uluslar aras› misket ﬂampiyonas›' düzenlerken bile ekonomik bilançoyu düﬂünür hale
geldi. Daha do¤rusu gelmek zorunda kald›. Sporun art›k turizmle birlikte an›lan ad›yla, bacas›z sanayi oldu¤u günümüzde, her ﬂeyin enine boyuna düﬂünüldü¤ü bir ekonomik ortamda, bu karar›n al›nmas›n› sa¤layan IOC, kan›mca spor tarihinin en önemli ad›m›n› atm›ﬂt›r. Bir devrim niteli¤indeki bu karar›n ülkelerin spor politikalar›n› bile son derece ciddi anlamda etkileyece¤ine eminim.
Basit bir mant›kla düﬂünecek olursak, dünyan›n hiçbir ülkesinde spor yat›r›mlar› yaln›zca bir ﬂehirde de¤ildir. Ülke geneline yay›lm›ﬂt›r. Ancak olimpiyatlara aday olan ﬂehirlere yönelik
yat›r›mlar, bu anlamdaki dengeleri de altüst etmektedir. Oysa
ülkenin çeﬂitli ﬂehirlerindeki tesisler ve onlara ilave yap›lacak
olan yat›r›mlarla bu durum çok daha dengeli ve ekonomik hale
dönüﬂür. Yani spor olgusunun bizzat içinde bar›nd›rd›¤› eﬂitlik
ve adalet kavram› da çok net bir biçimde ortaya ç›kar.
Hoﬂçakal›n...
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“Gold 2014 Kupas›”
sahiplerini buldu

Binicilik Yar›flflllar›'n›n ana
2014 Baflflbbakanl›k Kupas›
rketleri'nin kendi ad›n› tasponsoru Gold Teknoloji Ma
riKupas› sonuçland›. 6 katego
flfl››yan binicilik yar›flflllar› Gold
rçeklede 10 farkl› yar›fl flfleeklinde ge
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Selçuk Köksalan ve Mert
Al›c›o¤lu oldu.
Çocuk binicilerin 80 cm
kategorisinde midillileri
ile yar›flfltt›klar› Gold 2014
Kupas›'nda 130 cm profesyonel kategorinin galipleri, LC Waikiki LADY Z ile
ve
yar›flflaan Selçuk Köksalan
inicilik
B
Valdos ile yar›flflaan Türkiye
.
ntrenörü Mert Al›c›o¤lu oldu
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Federasyonu Milli Tak›m

Judo Süper Lig'in
flampiyonu ‹stanbul BBSK
BURSA’DA yap›lan Judo Süper Lig finallerinde ‹stanbul BBSK Erkek ve Bayan tak›mlar› baflar›l› bir performans ortaya koyarak her iki kulvarda da Türkiye fiampiyonu olmay› baflard›.
Bursa At›c›lar Çok Amaçl› Spor Salonu'nda iki gün süren
organizasyonda, Süper Lig ile 1. Lig'de bayanlar ve erkeklerde 8'er tak›m mücadele etti. Erkeklerde 42 puanla ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor birinci, 33 puanla Ankara EGO
Spor ikinci, 30 puanla Galatasaray üçüncü s›ray› elde etti.
Süper Lig'de bayanlar kategorisinde de 39 puan› bulunan ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor averajla Türkiye
fiampiyonu olmay› baflard›. Ayn› puana sahip Galatasaray
ikinci, 27 puan toplayan Trabzonspor ise üçüncü oldu.

“Tekkvandodda 2015''te
rekkabbet arrtacak”

TEKVANDO Federasyonu Baflflkkan› Metin fifiaahin, yapt›¤›
aç›klamada, Türk tekvandocular›n uluslararas› alanda
madalya say›s›n› 2014'te gözle görülür flfleekilde artt›rd›
¤›n›
söyledi. Y›ld›zlar ve ümitlerde dünya ve Avrupa flflaampiy
onluklar›n›n elde edildi¤ine dikkati çeken fifiaahin, olimp
iyat
oyunlar› mücadelesi veren sporcular›n toplad›¤› puanl
arla
2016 Rio Olimpiyatlar› yolunda iddial› olduklar›n› kaydet
ti.
"2015'TE REKABET ARTACAK"
Yeni y›lda Türk Tekvandosundaki rekabeti artt›rmak
ad›na çal›flflm
malar› yo¤unlaflfltt›racaklar›n› belirten fifiaahin,
"2015'te altyap›ya yönelik çal›flflm
malar›m›z› artt›raca¤›z. Da ha çok sporcuya ulaflflm
may› ve rekabeti artt›rmay› hedefli yoruz. Yeni Nur ve Servetleri bularak Türk tekvandosu
nun
baflflaar› profilini devam ettirmeyi arzuluyoruz" ifadele
rini
kulland›. Metin fifiaahin, hiçbir zaman elde edilen baflflaar›la
rla
yetinmediklerini ve bugüne kadar güvenenleri mahcup
et mediklerini kaydetti. fifiaahin, "Elde edilen baflflaar›lar ort
ada
ama bu baflflaar›lar bizim için hiçbir zaman yeterli de
¤il.
Bunlar›n üzerine ç›kmak en büyük hedefimiz. 2012 Lo
nd ra'da elde etti¤imiz dereceyi 2016 Rio
Olimpiyatlar›'nda bir ad›m ileriye ta flfl››mak istiyoruz" diye konuflflttu.

