N‹SAN 2015

www.spormeydani.org

Uzun Mesafe

Haydi D›ﬂar›!
ahar ay›n›n gelmesiyle beraber insanlar›n ruhsal olarak daha
pozitif olduklar› bir gerçek. Fiziksel olarakta uyanman›n vakti geldi¤ine göre spora baﬂlayabiliriz. Maalesef toplumca henüz
tam anlam›yla yaﬂam biçimine dönüﬂtüremedi¤iz spor aktivitelerine, hala bu ﬂekilde bakmaya devam ediyoruz. Oysaki sporu günlük rutininimize eklesek, dört mevsimde de sporun sa¤lad›¤›
olumlu etkileri hissetsek harika olmaz m›yd›?
ﬁu an akl›n›zdan eminim bu yaz›y› okurken bile kaç tane bahane geçti. Londra New York gibi dünyan›n geliﬂmiﬂ ülkelerine
bakt›¤›m›zda iﬂine bisikletle koﬂarak patenle giden insanlar› görebiliyoruz. Spor kluplerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sporun
yaﬂam biçimi olarak birey hayat›nda yer almas› çok küçük yaﬂ-
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larda bireylere empoze ediliyor. Böylece fiziksel ve ruhsal olarak
daha sa¤l›kl› bireyler hayatta varl›klar›n› sürdürüyorlar.
Spor bahane kabul etmez. Ne maddiyata ne zamans›zl›¤a ne
de kabiliyetsizli¤e sporda yer yok. Hele yaﬂ›n hiç önemi yok. Hayatta sizden de¤erli ne olabilir ki.
Bir triatlet olarak beni bir spor salonunda koﬂu band›nda as-

la göremezsiniz. Beﬂ dakika bile bantta koﬂmaya tahammül edemezken d›ﬂar›da 2 saat koﬂarken zaman›n nas›l geçti¤ini anlamayacak kadar da mutlu olur, kendimi çok iyi hissederim. Ayn›
sporda mekan de¤iﬂtirmek bile o sporu yap›p yapamayaca¤›m›z›
belirleyebiliyor.
Bu ay fazla kilolar› vermek için baﬂlad›¤›n›z spora bu sefer en
keyif alabilece¤inizle baﬂlay›n, bulamazsan›z baﬂka branﬂa geçin, ama hayat›n›zda harekete her zaman yer verin. Sizler için verebilece¤im en önemli s›r, sporu daha fazla sevebilmeniz için
kendinizi en özgür hissedebilece¤iniz branﬂlara yönelin mesela
yüzme, koﬂu, bisiklet her zaman yapabilece¤iniz sporlar. Koﬂarken insan yaln›z kal›r s›k›c› demeyin bir sürü koﬂu grubu var bir
grupta mutlaka size de yer vard›r. Hareket her yerde, pek ya siz
neredesiniz.

Bursa'da düzenlenen Uluslararas› Y›ld›r›m
Bayezid Han Balkan Güreﬂ Turnuvas›'nda
milli güreﬂçilerimiz ﬂampiyon oldu.

Harunn Erdenay görevine baflflllad›
TÜRK‹YE Basketbol Federasyokan› Harun
nu'nun (TBF) yeni baflflk
Erdenay, görevine baflflllad›.
TBF'den yap›lan aç›klamaya göre, 17 Mart'ta düzenlenen
TBF Yönetim Kurulu
Toplant›s›'nda Turgay
Demirel'in 23 y›l boyunca sürdürdü¤ü
görevinden ayr›laca¤›n› aç›klamas›n›n ard›ndan baflfl-kanl›¤a getirilen Erdenay'›n, görevine
baflflllad›¤› belirtildi.
Harun Erdenay, bukanl›gün itibar›yla TBF baflflk
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Gareth Bale'den
‘Basketbol fiov’
REAL Madrid ve Galler'in y›ld›z futbolcusu Gareth Bale, geçti¤imiz günlerde NBA'in #HalfCourt ça¤r›s›na cevap vererek, yar› saha mesafesinden flut atma becerilerini sergiledi. Eden Hazard,
Demba Ba, David Luiz, Tim Howard ve Andre Schurrle gibi y›ld›zlar›n ard›ndan yar› sahadan flut atmay›
deneyen Bale, 5 denemesinden 3'ünü say›ya çevirerek inan›lmaz bir isabet oran› yakalayarak kendisinden önce at›fl yapan oyuncular› geride b›rakt›.
At›fllar sonras›nda konuflan Bale, “Yar› sahadan flut atmak için birilerine meydan okuyacak
olsayd›m, bunlar Luka Modric ve Lewis Hamilton
olurdu” diyerek, Luka Modric ve Lewis Hamilton'a meydan okudu.

Polonya'dan 2 Bronz ç›kt›
BADM‹NTON Milli Tak›m›, Polonya'da düzenlenen Avrupa Gençler
Tak›m ve Ferdi Badminton ﬁampiyonas›'nda, 2 bronz
madalya elde etti.
Badminton Federasyonu'ndan
yap›lan aç›klamaya göre, ﬂampiyonada tek erkeklerde
Muhammed
Ali Kurt, yar› finalde Alman rakibine uzatmalarda
kaybederek, bronz
madalyada kald›.
Tek bayanlarda
yar›ﬂan Aliye Demirba¤ da yar› finalde Danimarkal› rakibine yenilince bronz madalyayla yetindi.
Millilerimiz ferdi müsabakalar öncesinde yap›lan tak›m müsabakalar›nda gruptaki rakipleri olan ‹talya, Çek Cumhuriyeti ve
Ukrayna tak›mlar›n› 50 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakalar›nda zorlu
geçen Fransa maç›nda 3-1 yenilen
millilerimiz tak›m müsabakalar›n› ilk 8'de tamamlam›ﬂ oldu.
Avrupa
Gençler
ﬁampiyonas› ile ilgili

Federasyon Baﬂkan› Murat Özmekik
ﬂunlar› ifade etti: “Avrupa Gençler
ﬁampiyonas›nda Türk Badminton tarihinde bir ilki yaﬂayacak ve tak›mlarda Avrupa'da
ilk üçe girecektik.
Ancak Fransa maç›n› elimizden kaç›rd›k. Ferdilerde
al›nan iki Avrupa
üçüncülü¤ü baﬂar›s› ise yüzümüzü
güldürdü. Tek Erkeklerde madalya
alan Muhammed
Ali Kurt ve tek
k›zlarda derece
alan Aliye Demirba¤'›, eme¤i geçen
antrenör ve idarecilerini bu büyük
baﬂar›dan dolay› tebrik ediyorum.”
Milli tak›m antrenörleri Üstün Köksal, U¤ur Erçetin, Murat Sönmez,
Mehmet Ali Arslan, Cengiz
Özübir ve Naci Usta'n›n
antrenör olarak görev
yapt›¤› milli tak›m›m›zda, Federasyon
Baﬂkan› ve Avrupa
Badminton
Birli¤i Asbaﬂkan›
Murat Özmekik,
Yönetim Kurulu
Üyesi Yaﬂar Demir ve Asbaﬂkan
Akif S›tk› Esen milli
tak›m›m›z› Polonya'da
yaln›z b›rakmad›lar.
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YILDIRIM Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleﬂtirilen güreﬂ turnuvas›nda Kosova, Makedonya, Romanya,
Bulgaristan, Yunanistan, Bosna
Hersek ve Arnavutluk ülkelerinden yaklaﬂ›k 100
sporcu mindere ç›kt›.
Türkiye Güreﬂ Federasyonu ile Y›ld›r›m
Belediyesi'nin
Bursa'da ortaklaﬂa düzenledi¤i Uluslararas›
Y›ld›r›m Bayezid Han
Balkan Güreﬂ Turnuva-

s›'nda serbest ve grekoromen stilde 11
alt›n, 6 gümüﬂ ve 10 bronz madalya
kazanan milli güreﬂçilerimiz ﬂampiyon oldu.
Avrupa standartlar›nda
bir organizasyonun alt›na
imza att›klar›n› dile getiren Türkiye Güreﬂ Federasyonu Baﬂkan› Musa
Ayd›n, madalya kazanan sporcular› tebrik
ederek Türk güreﬂinin
gelece¤inin emin ellerde
oldu¤unu söyledi.
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TEN‹SC‹ D‹RSE⁄‹
(LATERAL EP‹KOND‹L‹T)
dirse¤i olarak bilinen lateral epikandilit dirse¤inin
Tnisenisci
d›ﬂ yan ç›k›nt›s›nda a¤r› ile karakterize bir problemdir. Teoynayanlarda s›k görüldü¤ü için tenisci dirse¤i denmiﬂtir.
El bilek hareketlerinin bir k›sm›n› yapt›ran 4 adet kas›n dirse¤in d›ﬂ yan k›sm›na yap›ﬂma yerinde geliﬂen intihabi durum
sonucu hastal›k oluﬂur. Toplumun %1-3 de görülür, 30 - 50
yaﬂ aras›nda s›kt›r..
Hastal›¤›n sebebleri; aﬂ›r› kullan›m, zorlanma ve çarpma
sonucu oluﬂur. Tenis oynayanlarda s›k olmakla birlikte temizlik iﬂçileri, a¤›r ev iﬂleri, bilgisayar kullan›m›, çay kald›rmak,
b›çakla yemek do¤ramak, kavanoz kapa¤› açmak, boyac›lar,
hal› kilim dokumac›lar›, el örgü iﬂleri, oto tamirciler, muslukcular gibi meslek gruplar›nda s›k görülür.
ﬁikayetler; en önemli bulgu yavaﬂ ve sinsi olarak baﬂlay›p
giderek artan dirsek a¤r›s›d›r. A¤r› en s›k dirse¤in d›ﬂ k›sm›nda hissedilir. Dirsekten baﬂlay›p ele kadar a¤r› yay›labilir.
Güçsüzlük tarif ederler
Teﬂhis; fizik muayene ile tan› konur. Dirse¤in d›ﬂ k›sm›nda
a¤r› olur. Ele kadar kas üzerinde a¤r› hissedilebilir.
Tedavi; cerrahi olmayan ve cerrahi olarak 2 baﬂl›kta incelenir.
Cerrahi olmayan tedavi; Tedavide ilk ad›m istirahatt›r, a¤r› olan kol istirahate al›n›r. Aktiviteler k›s›tlan›r. Spora en az
3 hafta ara verilir. Sonra antienflamatvar ve kas gevﬂetici
ilaçlar verilerek a¤r› ve ödem da¤›lmas› sa¤lan›r. Dirsek bölgesine dirseklik tak›larak tedaviye destek olunur.
Spesifik egzersizler yapt›r›l›r, buz uygulama, ultrasyon,
masaj ve elektrik stimülasyonu yap›l›r. Geçmeyen a¤r›larda
lokal kortizon, prp (hastan›n kendi kan›n al›p iﬂleme sokulup
plateletlerini ayr›ﬂt›r›l›p a¤r›l› bölgeye verilmesi) uygulan›r.
ESWT diye bilinen ﬂok dalgalarla a¤r›l› bölge kanland›r›l›r. Bu
yöntemlere ra¤men geçmeyen a¤r›larda cerrahi tedaviye geçilir. cerrahi yöntem olarak kaslar›n yap›ﬂma yeri canland›r›l›r.
Ameliyat sonras› 1 hafta istirahate al›n›r. Sonra egzersizler
baﬂlan›r. Egzersizler 2 ay kadar sürer. Sportif aktivitelere dönüﬂ 4-6 ay sürer.

