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OL‹MP‹YAT KOTA MÜCADELES‹NDE
BADM‹NTONCULARIMIZIN DURUMU
adminton Federasyonu sessiz sedas›z, mütevaz› bir ﬂekilde, olimpiyatlara haz›rlanmaktad›r. Baﬂta federasyon yönetimi ve baﬂkan olmak üzere, hummal› bir çal›ﬂma içindedirler. Öyle ki, bir ayaklar› Asya da, di¤er ayaklar› Avrupa ve Amerika'da... Dur durak bilmeden çal›ﬂmaktad›rlar. Hatta uçaktan
iner inmez, evraklar›n› al›p, evlerine u¤ramadan, di¤er uçakla
baﬂka bir turnuvaya gitmektedirler.
Tabi bas›n, futbol ve popüler sporlardan vakit bulup bu
mücadelenin seyrini hakk›yla izah etmemektedir. Gerekçesi
nedir bilemiyorum. Bu baﬂar›n›n milletle paylaﬂ›lmas› gerekir.
Zira ilk ö¤retim kademelerinden üniversite kademelerine
kadar her mertebede müsabaka yap›labilmekte, hatta sosyal
yönden özel ilgiye muhtaç bir çok merkeze de badminton faaliyeti yap›labilmektedir. Ceza evleri, çocuk esirgeme ve benzeri kurumlar, polisler hatta yaz okullar›nda kuran kurslar›nda e¤itim gören ö¤rencilerimize dahi... Yani sadece performans sporcular›na de¤il, bütün sporcular hem malzeme hem
organizasyon yönünden sürekli bir aktivite içindedirler.
Uluslararas› organizasyonlar›n istatisti¤i ise sevinç ve
umut vericidir. Nitekim olimpiyat kota mücadelesinde, oldukça sevindirici bir noktaday›z. 2015 y›l›nda elde edilen madalyalar ve ﬂu anki Dünya s›ralamas› vard›r.
En iyi durumda olan sporcular›m›z,
Tek Bayanlarda 3.bayan›m›zda kota alm›ﬂ durumdad›r
ama kota sistemi gere¤i 1 bayan kota alacakt›r.
Çift Bayanlarda 39.s›raday›z. Önümüzde 4 bayan var onlar› geçebilirlerse çift bayanlar›m›zda kota alacaklar.
Ama bu 4 rakibimiz ‹ngiliz, Rus Hong Kong ve Almanlar.
Onlarda kota almak için mücadele veriyorlar iﬂimiz kolay de¤il elbette...
Tek erkeklerde En iyi erke¤imiz 155.s›rada... Ama önümüzde daha 2015 y›l›nda Tek Erkeklerimizin gidece¤i 20’ye
yak›n kota maç› var.
‹nﬂallah hedefimiz Tek Bayandan sonra Çift Bayan ve Tek
erkekte de kota almak ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil hakk› elde etmektir. Dolay›s›yla baﬂar›l› netice almakt›r. Spor bakanl›¤› ve genel müdürlük lojistik deste¤i önem arz etmekte ve
bas›n ve medya bu gayretleri hakk›yla görmelidir.
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eslekdaﬂlar›m›z Ömer Altay ve Muzaffer Batumlu'nun sekiz y›ld›r birlikte ç›kard›klar› Spor Meydan› Gazetesi'nde bende yazmaya baﬂlad›m. Bu güzel gazetenin Türk sporuna verdi¤i katk›
yads›namaz. Tüm olimpik branﬂlar› sayfalar›na taﬂ›yan de¤erli arkadaﬂlar›m› kutluyorum. Spor Meydan› Gazetesinin de¤erli okurlar›na merhaba diyorum.
Galatasaray-Gaziantep maç›nda Mete Kalkavan çok kötüydü.
Bu kardeﬂimiz 12. kural› hiç bilmiyor. Selçuk'a yap›lan bir penalt› var iyi süzemedi. Melo'yu hakemler çok seviyor. Melo, Da Costa'n›n aya¤›na net bas›yor. Yüzde yüz sar› ama hakem es geçti.
Kart göstermemek için yar›ﬂ›yorlar.
Bu sezon Spor Toto liginde Hakemler bu sezonda da çok kötü.
Dikkat çeken taraf›da, ev sahibi tak›mlar kollan›yor. Melo hep
sahnede yapt›¤› hareketler taraftar›na hoﬂ görünsede deplasmana gitti¤inde rakip taraftar›n tepkisini çekiyor. Mete Kalkavan
maç›n 27. dakikas›nda Melo'ya sar› kart gösterdi. Daha sonra
Melo’nun 2 seferlik kart almas› gerekirken, Kalkavan bu kartlar›
göstermeye cesaret edemedi. Daha sonra Chedjou'nun Gaziantepli futbolcuya yapt›¤› tehlikeli dirsek darbesine k›rm›z› olmas›
gerekirken kart bile göstermedi.
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BÜLENT YILDIRIM HER HAFTA AYNI
Hakem Bülent Y›ld›r›m'›n kararlar› da önemli. Kaleci Waterman'›n do¤rudan k›rm›z› kart gördü¤ü pozisyonda Demba Ba solda, top sa¤ tarafta. Demba Ba kendi kendine düﬂüyor. Gol pozisyonu ortadan kalk›yor. Waterman ceza alan› d›ﬂ›nda topu eliyle

Dünyan›n 2 nolu
tenisçisi Federer,
TEB BNP Paribas
‹stanbul Open'da
Uruguayl› Cuevas'›
2-0 yenerek
ﬂampiyon oldu.
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deren kimdi? Fatih Atik... Yüzde yüz k›rm›z› görmesi gerekirdi.
72. dakikada Fatih'in dirse¤iyle Trabzonspor ceza sahas› içinde Sivok'un burnuna vurdu¤u darbeye yorum olamaz. Bu hareketin
karﬂ›l›¤› Beﬂiktaﬂ lehine penalt› ve direkt k›rm›z› kart olmal›yd›. ‹lginç olan›, Cüneyt Çak›r'›n, bu pozisyonda, Sivok'un aleyhine karar
vermiﬂ olmas›yd›.

Hakem Triyosu
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uzaklaﬂt›r›yor. Sar› kart ve hentbol at›ﬂ› yeterdi, Y›ld›r›m haks›z
bir karar verdi.
MUSTAFA KAM‹L AB‹TO⁄LU RAHAT B‹R MAÇ YÖNETT‹
Bu haftaki önemli maçlardan Eskiﬂehir-Fenerbahçe maç›n›n
hakemi Mustafa Kamil Abito¤lu çok baﬂar›l›yd›.
CÜNEYT ÇAKIR YARDIMCILARIN KURBANI OLDU
K›rm›z› kart ve penalt› verilmedi. Hakem Cüneyt Çak›r, b›rak›n
penalt›y› ve k›rm›z›y› Trabzon lehine faul verdi. Cüneyt Çak›r, pozisyona uzakt›, haydi görmedi diyelim. Peki 5. hakem ve yard›mc› hakemler ne iﬂ yaparlar. Her maçta Çak›r'a yard›m
eden bu arkadaﬂlar, penalt›y› neden söylemediler?
Cüneyt Hoca, iyi bir insand›r. Çünkü maç› Beﬂiktaﬂ
kazand›. Berabere bitse veya Beﬂiktaﬂ yenilseydi
bugün Türkiye'de kim bilir neler yaﬂan›rd›.
Trabzon ceza alan› içerisinde Sivok ile Fatih
Atik'in birlikte yükseldikleri hava topunda Trabzonlu oyuncu, dirse¤i ile net bir ﬂekilde Beﬂiktaﬂl›
oyuncunun burnuna vuruyor. Bu hareket sakatlay›c›
ve tehlikeliydi. Kald› ki Sivok'un yüzü de kanlar içindeydi.
Sedyeyle d›ﬂar› al›nd›, ambulansla hastaneye gitti. Hastaneye gön-

TEB BNP Paribas ‹stanbul Open Erkekler
Tenis Turnuvas›'nda dünya 2 numaras› ünlü
‹sviçreli tenisçi Roger Federer, dünya 23'üncüsü Uruguayl› Pablo Cuevas'› 2-0 yenerek
ﬂampiyon oldu.
Garanti Koza Arena'da oynanan tekler finaline iyi baﬂlayan turnuvan›n 1 numaral›
seri baﬂ› Federer, bir kez rakibinin servisini
k›rarak 3. oyun sonunda 3-0 öne geçti. Daha
sonra iki tenisçi de servis oyunlar›n› al›rken,
33 dakika süren ilk seti 6-3 kazanan Roger
Federer, 1-0 öne geçti. ‹kinci setin baﬂ›nda da
iki tenisçi servis oyunlar›n› ald›. Servis kulland›¤› 5. oyunda 15-40 geriye düﬂen turnuvan›n 3 numaral› seri baﬂ› Cuevas, Federer'e
servisini k›rd›rmad› ve 3-2 öne geçti. 6. oyunu 0'a karﬂ› alan Federer, 7. oyunda bu kez
rakibinin servisini k›rd› ve 4-3 ile üstünlü¤ü
ele geçirdi. 8. oyunda Federer'in servisini k›ran Uruguayl› tenisçi, servis kulland›¤› 9.
oyunu 40-0 geriden gelerek ald› ve 5-4 öne
geçti. ‹ki tenisçi servis oyunlar›n› al›nca, 12.
oyun sonunda durum 6-6 oldu ve set "tie break"e gitti. Oldukça çekiﬂmeli geçen "tie break"te Federer 4 kez maç puan›ndan, Cuevas
da 2 kez set puan›ndan faydalanamad›. Skor
12-11'e geldi¤inde son puan› elde eden ve
"tie break"i 13-11, seti 7-6 alan Federer, maç›

METE KALKAVAN'DAN Y‹NE KÖTÜ YÖNET‹M
‹ptal edilen gol tertemizdi. Kayseri Erciyes'in Sylla vas›tas›yla
att›¤› ve iptal edilen gol ise tertemizdi. Yard›mc› hakem Alpaslan
Dedeﬂ hem kendini yakt›, hem de Erciyes'i yakt›. Hakem, daha do¤rusu yard›mc› hakem Alpaslan Dedeﬂ atlad› ve Erciyes'in iki puan›
gitti. Öte yandan Mete Kalkavan,90'da da Fenerbahçe'nin net penalt›s›n› vermedi. Erciyesli futbolcu (O futbolcucanl› yay›nda itraf
etti.) Diego'ya kontrolsüz atl›yor ve çelmeliyor. Bu net bir penalt›yd›.
BÜLENT YILDIRIM ‹DARE ETT‹
Cenk Tosun'un golü ofsayt. Cenk Tosun'un 90+5. dakikada iptal edilen golü bu maça bak›ld›¤›nda hem futbol hem de hakem Bülent Y›ld›r›m'›n yönetimdeki kararlar›n› kapsayan
en kritik ve önemli bir pozisyondu. Zaman zaman hakem diliyle konuﬂtu¤umuzda ﬂüpheli dedi¤imiz bir
pozisyondu. Top kafadan sekti¤i anda Cenk Tosun
santimlerle ölçülebilecek düzeyde rakibinin önündeydi. Bence de hakem Bülent Y›ld›r›m ve yard›mc›lar› do¤ru karar vererek ofsayt bayra¤›n› kald›rd›.
Mehmet Akyüz'ün golüne gelecek olursak, gol
temiz ofsaytla alakas› yok. Bülent Y›ld›m 90. dakika
içinde 9 sar› kart ç›kartt›. Fakat Akhisarsporlu iki futbolcunun tehlikeli hareketine k›rm›z› kart veremedi.

2-0 kazanarak ‹stanbul'da ﬂampiyon oldu.
Tekler finali öncesi kortta Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestras› mini bir konser verdi.
Gerçeker ile Garanti Koza Yönetim Kurulu
Üyesi Serhan Baykal final maç›n›n yaz› tura
at›ﬂ›n› yapt›.
Teklerde 85. ﬂampiyonluk
TEB BNP Paribas ‹stanbul Open Erkekler Tenis Turnuvas›'nda mutlu sona ulaﬂan
Federer, kariyerinde teklerde 85. ﬂampiyonlu¤unu elde etti. Daha önce 18 ülkede
ﬂampiyonluk yaﬂayan ünlü tenisçi, Türkiye'de de zirveye ç›karak, ﬂampiyonluk yaﬂad›¤› ülke say›s›n› 19'a ç›kard›. ﬁampiyon
olan Federer, birincilik ödülü olarak 80 bin
avro, ikinci olan Cuevas ise 42 bin 100 avro para ödülü ald›.
Tenis severlerden Federer'e destek
Tenisseverler daha önceki maçlarda oldu¤u gibi yine Federer'e maç s›ras›nda büyük destek verdi. Karﬂ›laﬂmada Federer'i
s›k s›k alk›ﬂlayan tenisseverler, molalarda
da ünlü tenisçiye desteklerini sürdürdü.
Federer, kazanmas›n›n ard›ndan kendisine
tezahürat yapan seyircilere, imzalad›¤› tenis toplar›n› raketiyle gönderdi.

Sokak modas›n›n
öncü markas›
TOPSHOP

Diadora yeniden Türkiye'de

Sokak modas›n›n öncü markas› TOPSHOP, ADIDAS ORIGINALS iflbirli¤i ile haz›rlanan 7 parçal›k kapsül koleksiyonu May›s ay› itibariyle moda severlerin be¤enisine sunuyor. Spor giyimin efsanevi parçalar›n›n TOPSHOP taraf›ndan yeniden yorumlanmas›yla oluflturulan koleksiyonda sokak stilinin esteti¤ini zengin spor tarihiyle buluflturan temel parçalar yer al›yor. 80'lerin hip hop ikonlar›ndan ilham alan sade,
monokrom renk paletinde k›rm›z› renk patlamalar› dikkat çekerken, üç yaprakl› ADIDAS ORIGINALS logosu, koleksiyonun temel
motifi olarak TOPSHOP tasar›mlar›nda yerini al›yor.

Nike hal› saha ligi sona erdi
22 Nisan-06 May›s
2015 tarihleri aras›nda Özen Hal› Sahada 61 tak›m, 610 sporcuyla 118 maç
oynanan turnuva fairplay
oyun kurallar› çerçevesinde gerçekleflti. 20132014 sezonu liseler aras›
turnuvada 21 tak›m›n mücadelesine sahne olan liseler aras› Nike Hal› Saha
Ligi, 2014-2015 sezonunda 61 okulun kat›l›m› ile Karaman'da
bir ilke imza att›. Toplam 610 sporcunun k›yas›ya mücadele etti¤i turnuvada toplam 118 maç oynand›. Karaman birincisi olan
‹bn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B tak›m› Türkiye finallerinde Karaman› temsil etme hakk› elde eden tak›m oldu.

Tasar›mlar›yla dünya çap›nda bir efsane haline gelen
‹talya merkezli ayakkab› ve spor malzemeleri üreticisi
Diadora, Vepa Group distribütörlü¤ünde yeniden Türkiye pazar›na girdi. Avrupa'n›n en köklü spor giyim markalar› aras›nda yer alan Diadora, yeni sezonda özellikle sneaker modelleriyle renkli ve genifl bir koleksiyon sunmaya haz›rlan›yor. Geçmiflten günümüze Bjorn Borg, Jennifer
Capriati, Roberto Baggio, Zico, Tardelli, Frank Rijkaard, Marco Van
Basten, Francesco Totti, Filippo
Inzaghi, Daniel Guiza gibi tenis ve
futbol y›ld›zlar›n›n bir numaral›
tercihi olan marka, günlük yaflam
ayakkab›lar› ve spor modellerini
Türk tüketicileri ile buluflturacak.

Erkekler kad›nlara göre
daha sportif
Spor ve outdoor kategorisinde toplamda yaklafl›k 70
bin ifllemi inceleyerek yapt›¤›
veri araflt›rmas›nda GittiGidiyor,
y›l›n ilk üç ay› için cinsiyet, il ve
öne ç›kan tercihlere göre bu kategorinin trendlerini aç›klad›.
Sonuçlara göre, bu kategorilerde al›flverifl yapan erkek üyeler
(%78), kad›nlara (%22) oranla
adet baz›nda 3 kat daha fazla
spor ile ilgili ürün sat›n al›yor.
Bunlar›n bafl›nda ise giyim ve aksesuar kategorileri geliyor.

Bisikletçilerin azmi engel tan›mad›
‹kitelli Atatürk Mh. Marmara Sanayi Sitesi
G Blok No: 7/18 Halkal› - ‹stanbul / TÜRK‹YE
T: 0212 472 07 62 (3 Hat) - F: 0212 472 07 60
E: noyanaski@superonline.com - W: www.noyan.com.tr

Tamam› diyabetli, farkl› ülkelerden 100'ün üzerinde bisikletçi, triatloncu ve
koflucudan oluflan 'Team Novo Nordisk' 51. Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu'nda iyi bir performans sergiledi ve diyabetin spor yapmaya engel olmad›¤›n›
bir kez daha gösterdi. Dünyan›n tek k›talararas› bisiklet turu olan 51. Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu final etab›, bugün ‹stanbul'da sona erdi. 7 gün süren zorlu
etaplar ard›ndan dünyan›n en seçkin bisikletçilerinin yar›flt›¤› ve dünyan›n en
prestijli turlar› aras›nda yer alan 51. Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu'nda baflar›l›
bir yar›fl ç›karan, Team Novo Nordisk genel klasmanda 15. s›rada yer ald›.

