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Kütahya Aysel- Selahattin Erkasap Spor
Lisesi ö¤renci ve ö¤retmenleri taraf›ndan
haz›rlanan ‘Spor Ahlak›’ panelinde Türkiye
Triatlon Federasyonu kurucusu ve Onursal
Baﬂkan› Halil K›l›ço¤lu'na plaket verildi.

KÜTAHYA Aysel- Selahattin
Erkasap Spor Lisesi Ö¤renci ve
ö¤retmenleri taraf›ndan haz›rlanan Spor Ahlak› panelinde bir
konuﬂma yapan Türkiye Triatlon
Federasyonu Kurucusu ve Onursal Baﬂkan› Halil K›l›ço¤lu, sekiz
federasyonda yapm›ﬂ oldu¤u hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Gelece¤in yöneticilerini yetiﬂtiren
spor lisesi ö¤rencilerinin
büyük ilgisi ile karﬂ›laﬂan
Halil K›l›ço¤lu, “Gelecekte sizlerin içinden
çok iyi spor yöneticileri ve baﬂkanlar ç›kaca¤›na inan›yorum” dedi.
K›l›ço¤lu, “Her
çocu¤umuz mutlaka
bir spor branﬂ›na ilgi
duymal›d›r. Genç bir
nüfusa sahibiz, çocuklar›m›z gelece¤imizin teminat›d›r. Türk sporu bu çocuklar›m›z›n ellerinde büyüye-

cektir. Spora yap›lan yat›r›mlar
mutlaka ülke sporunu bir yere getirir. Yeter ki spor yapacak gençlerimizin önünü açal›m” dedi.
Kütahya Aysel- Selahattin Erkasap Spor Lisesi Okul Müdürü
‹smail Çak›r, özel plaketle K›l›ço¤lu'na teﬂekkür etti.
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Türkiye'nin ilk kad›n koflfluusu
‹stanbul’da gerçekleflfltti..

KADINLARI, yüksek enerjili koflfluu
ve antrenmanlarla
sporun gücünü deneyimlemeye d
avet eden Nike, “Ni ke Women's Etkinlik Serisi” ka
psam›nda düzenlenen 5
km'lik Nike Women's ‹stanbul Koflflu
usu’nu 6 Haziran Cumar tesi günü gerçekleflflttirdi. Türkiye
'de kad›nlar için ilk kez
düzenlenen koflfluu, Maçka'daki Kü
çükçiftlik Park'tan baflfllla yarak ayn› noktada sona erdi.
Yar›flflm
man›n 1.'si Damla Çelik, 27 Ha
ziran'da ‹sveç'in
baflflkkenti Stockholm'de düzenlene
cek “Nike Women's Race
Stockholm” koflfluusuna gitme flflaan
s›n› yakalad›. Yar›flflm
man›n
2.'si Elif Tozlu, 3.'sü Lütfiye Kara
olurken, kat›lan herkese
günün an›s›na özel tasarlanan ko
lye hediye edildi.

Judo’da 10 MADALYA
JUDO’DA 2015 takvimi, yaz sezonuyla birlikte tempo kazand›. 6-7 Haziran hafta sonunda Avrupa'n›n üç farkl› ülkesinde, üç yafl grubu için turnuvalar vard› ve hepsinde boy
gösteren Büyük, Genç ve Ümit Judo Milli Tak›mlar›, üçü alt›n
toplam on madalya toplad›.
2016 Yaz Olimpiyat›'na maksimum sporcu ile kat›lma hedefinde
olan Türkiye Büyükler Judo Milli Tak›m›, bu hafta sonu Belarus'un
baflkenti Minsk'te puan için minderdeydi. Belarus'taki Avrupa
Aç›k'ta 60 kiloda Bekir Özlü gümüfl, 63 kiloda Büflra Katipo¤lu
bronz madalya kazand›. Önceki hafta Romanya'daki Avrupa Aç›k'ta
alt›n madalya alan Bekir, Belarus'ta üç rakibini eleyip finalist oldu.
Ancak kazand›¤› yar› final maç›nda ayak bile¤inden sakatlan›nca
final maç›na ç›kamad› ve gümüfl madalya takt›. 63 kiloda ise bronz
madalya maç› iki Türk sporcuyu buluflturdu. Büflra Katipo¤lu, Milli
Tak›m arkadafl› Tu¤ba Zehir'i cezayla yenip, kürsüye ç›kt›.

Türkiye'nin kad›nlara
özel ilk spor kanal›

HAFTA içi her gün, 09:00 -12:0
0 saatleri aras›nda
“sportstv” üzerinden yay›n yapa
n kanal›n tan›t›ld›¤›
bas›n buluflflm
mas›na, Türkiye'yi farkl› dallarda
temsil eden
baflflaar›l› kad›n sporcular da kat›ld
›.
Her gün 3 saat boyunca, kad›nl
ar taraf›ndan haz›rla nan programlar›n yine kad›nla
r taraf›ndan sunuldu¤u
sportstvkad›n'›n yay›n ak›flfl››nda; S
por ve Sa¤l›k, Fit Mutfak,
Spor ve Çocuk, Spor ve Moda, Bir
likte Deneyelim, Hareket len, Taha Erpulat ile Pilates, Yog
a programlar› bulunuyor.
Ayr›ca Olimpik Anneler, Spor ve
Yaflflaam gibi stüdyo programlar› da yay›n ak›flfl››nda yer al›y
or.

Zeytinburnu Belediyesi Buz
Hokeyi Tak›m› fiampiyon oldu
ZEYT‹NBURNU Belediyesi Buz Hokeyi Tak›m›, 2014-2015 sezonunu birincilikle tamamlayarak Türkiye Süper Lig fiampiyonu oldu. Play Off serisine 1-0 avantajla bafllayan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ni kendi evinde 6-5 ma¤lup eden Zeytinburnu Belediyesi, seriyi 1-1'e getirmeyi baflard›. Serinin ikinci maç›n› rakibine karfl› deplasmanda oynayan Zeytinburnu Belediyesi,
pistte f›rt›na estirerek, rakibini 8-5 ma¤lup edip seriyi 2-1'e getirmeyi baflard›. Üçüncü maç› kendi evinde oynayan Zeytinburnu Belediyesi, sahaya ç›kmayan rakibi karfl›s›nda hükmen galip
say›larak, maç› 5-0 kazan›p flampiyonlu¤a uzand›.

