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‘2015 Aydos Patika Serisi’ne
yo¤un kat›l›m
ük
Buz dans›nda hee ddüzeenlfenebceük flflayü
ampiyo-

Ç‹N’DE 23-29 Mart tarihlerind
enman program›nda çal›flfl-na öncesinde yo¤un bir antr
efporcular, flflaampiyonadaki hed
malar›na devam eden milli s
rt
çlik ve Spor Bakanl›¤›'n›n in e
lerini ve haz›rl›k sürecini, Gen
net sitesine de¤erlendirdi.
rAlper Uçar, flfluu ana kadar pe
ç
i
h
n
e
d
n
i
r
e
l
k
i
f
a
formans gr
n
e
d
e
m
r
e
t
s
ö
g
a
m
p
a
bir s
iyi bir flfleekilde dünya
flflaampiyonas›na haz›rland›klar›n› belirtti.
Uçar, Moskova'daki
malar› 2013 y›l›çal›flflm
b
n
›
n aflfl››ndan beri Rusya Buz Dans› Milli Tak›m› Baflflaantrenörü Alexander Zhulin yönetiminde
sürdürdüklerini anlatt›.

Karaman'›n ev sahipli¤ini yapt›¤› Karaman
Belediyesi 19 Yaﬂ Balkan Badminton
ﬁampiyonas›'nda mücadele eden Badminton
Milli Tak›m› Balkan ﬁampiyonu oldu.
KARAMAN’IN ev sahipli¤ini yapt›¤› “Karaman Belediyesi 19 Yaﬂ Balkan Badminton ﬁampiyonas›” 20-22
ﬁubat 2015 tarihleri aras›nda Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l
Müdürlü¤ü Yunus Emre Spor Salonunda oynanan final maçlar›n›n ard›ndan sona erdi.
Badminton Milli Tak›m›m›z›n da
yer ald›¤› ﬂampiyonada, Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan, S›rbistan ve
Makedonya'dan gelen 100'e yak›n
sporcu ﬂampiyonluk için mücadele

etti. Çekiﬂmeli ve zorlu geçen maçlar
sonunda 2 grupta düzenlenen müsabakalarda A Grubu'nda S›rbistan ve
Yunanistan engelini 5-0 ile geçen
milliler, yar› finalde Romanya'y› 3-0
ma¤lup ederek finale yükseldi. Final
maç›nda da Bulgaristan'› 3-0 yenen
milli tak›m, set vermeden Balkan
ﬂampiyonu oldu.
Birinci olan Türkiye Badminton
Milli tak›m›, 26 Mart'ta Polonya'da
yap›lacak Avrupa Gençler ﬁampiyonas›'nda Türkiye'yi temsil edecek

BU y›l dördüncüsü düzenlenen “AYDOS
Patika Serisi“nin ilk aya¤› 22 flubat günü
Yakac›k Aydos Orman›'nda kofluldu. Geçti¤imiz y›llarda patika koflusu fleklinde organize
edilen müsabakalara bu sene da¤ bisikleti
klasman› da eklendi. Farkl› yafl gruplar›ndan
300 yar›flmac›n›n kat›ld›¤› etkinlikte sporcular birbirleriyle oldu¤u kadar zorlu arazi flartlar› ile de mücadele ettiler. Ya¤an kar›n etki-

siyle yumuflayan zemin ve su seviyesi artan
dereleri geçmek için fazlas›yla yorulan sporcular bitifl alan›ndaki müzik ve ikramlar ile toparland›lar. ‹stanbul' un en yüksek noktas›nda koflulan yar›flma özelli¤i ile özellikle do¤a
sporcular›n›n ilgisini çeken etkinliklerde
Romanya ve Bulgaristan gibi yak›n ülkelerden
sporcular ve ülkemizde yaflayan yabanc›
sporcular da boy gösterdiler.

Judo’da Ebru ve Dilara
yine podyumda
JUDODA, 2016 Yaz Olimpiyat›'na kat›lacak sporcular› belirleyecek dünya s›ralamas› için puan toplama yar›ﬂ› her
geçen hafta k›z›ﬂ›yor. Dünya judosunun gözü bu hafta sonu Çek Cumhuriyeti'nin baﬂkenti Prag'dayd›.
Tek günlük Avrupa Aç›k turnuvas›n› Türkiye, bir gümüﬂ, bir de
bronz madalya ile kapatt›.
‹ki hafta önce Avusturya'da düzenlenen Avrupa Aç›k'ta 48 kiloda Türkiye üç madalya birden kazanm›ﬂt›. Ebru ﬁahin
alt›n, Dilara Lokmanhekim
ve Sümeyye Akkuﬂ da
bronz madalya elde etmiﬂti.
Podyumda kalan tek boﬂlu¤a
Rumen sporcu ç›km›ﬂt›.
SIRALAMADA
YÜKSELECEKLER
Ebru, bu ikicili¤i ile dünya s›ralamas›nda hanesine 60 puan daha
yazd›rd›. Üçüncü s›ray› alan Dilara ise 40 puan kazand›. Böylece
müsabakalar öncesi 22. s›rada bulunan Ebru ﬁahin ve 31. basamakta
bulunan Dilara, güncellenecek yeni listede biraz daha yukar› t›rmanacaklar.

Son Samuray TISSIER,
4-5 Nisan'da ‹stanbul'a geliyor
ATAKAN Utku Aikido Dojo'nun
davetlisi olarak ‹stanbul'a
gelen Christian Tissier'nin seminerinde Avrupa'n›n önemli siyah
kuflak sahibi aikidocular› da tatamide olacak. Türkiye'nin dört bir
yan›ndan gelecek çeflitli derecelerdeki aikidocular, büyük usta
Tissier ile ‹stanbul'da çal›flma
imkan› bulacak.
JAPONLAR B‹LE A‹K‹DOYU
TISSIER'DEN Ö⁄REN‹YOR
Aikidonun anavatan› Japonya'da, Japonlara aikido e¤itimi
veren dünya üzerindeki tek Bat›l› Aikidocu olan Tissier'nin
pek çok ülkede onbinlerce takipçisi bulunuyor. Anlafl›l›r, dinamik ve uygulanabilir tarzda
yap›lan Aikido ekolünü temsil
eden ve 7. Dan unvan›na sahip
Tissier, Bat›'da bu unvan› kazanan say›l› aikido ustas›ndan
biri olarak tan›n›yor.

TSYD ‹stanbul fiube Baflkanl›¤›'na
AR‹F KIZILYALIN seçildi
TÜRK‹YE Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD) ‹stanbul fiubesi'nin ola¤an genel kurulunda, Arif K›z›lyal›n'›n baflkanl›¤›ndaki liste seçimi kazand›
TSYD'nin Levent'teki tesislerinde gerçeklefltirilen ola¤an genel kurulda 2 liste yar›flt›. 447 üyenin oy kulland›¤› seçimde, 445 geçerli oyun
300'ünü alan Arif K›z›lyal›n baflkanl›¤›ndaki liste,
yönetim kuruluna seçildi. Di¤er aday Fatih Do¤an'›n baflkanl›¤›ndaki liste ise 145 oy ald›.
Arif K›z›lyal›n'›n baflkanl›¤›ndaki yönetim kurulunda ‹smail Er, Yusuf Dursun, Tunç Özgen, Ahmet
Fisuno¤lu, Savafl Çorlu ve Erhan Güven bulunuyor.

