Ukrayna as›ll›
milli yüzücü
Viktoria Zeynep
Güneﬂ, Türk
vatandaﬂl›¤›na
geçti¤i için piﬂman
olmad›¤›n›,
kendisini
Türkiye'de daha
huzurlu, mutlu ve
de¤erli bir insan
gibi hissetti¤ini
söyledi.
S‹NGAPUR’DAK‹ Dünya Gençler
Yüzme ﬁampiyonas›'nda elde etti¤i 4
alt›n madalyayla Türk spor tarihine
geçen Viktoria Zeynep Güneﬂ, yapt›¤›
aç›klamada, Türkiye'ye gelme karar›n›
vermenin kolay olmad›¤›n› ancak geldikten sonra dönmeyi hiç düﬂünmediklerini anlatt›.
"Ukrayna ile Rusya aras›ndaki sorunlar yüzünden ülkede çok huzurumuz
kaçm›ﬂt›" diyen Viktoria, "Bu yüzden
Türkiye'den gelen teklife s›cak bakt›k.
Karar aﬂamas›nda zorland›k. Önümüzde
2 seçenek vard›; ya kalacakt›k ya da gidecektik. Gitmeyi seçtik" diye konuﬂtu.

"TÜRK ‹NSANINI SEVMEK
H‹Ç ZOR DE⁄‹L”
Türk vatandaﬂl›¤›na geçti¤i için piﬂman olmad›¤›n›, kendisini Türkiye'de
daha huzurlu, mutlu ve de¤erli bir insan gibi hissetti¤ini dile getiren 17 yaﬂ›ndaki milli yüzücü, "Türk insan›n›
sevmek hiç zor de¤il çünkü herkes çok
s›cakkanl› ve iyi. Ayr›ca, iskender, kebap ve baklavaya hastay›m" ﬂeklinde
görüﬂlerini aktard›.
Dünya ﬂampiyonlu¤undan dolay›
çok mutlu oldu¤unu dile getiren Viktoria, "Sportif aç›dan bakarsan›z nerede
ﬂampiyon oldu¤unuzun bir önemi yok,

baﬂar› her zaman baﬂar›d›r. Öte yandan
burada her türlü imkan var. Birlikte çok daha güzel baﬂar›lar
kazanaca¤›m›za inan›yorum" ifadelerini kulland›.
200 metre kurba¤alama ile 200 metre kar›ﬂ›kta alt›n madalya alabilece¤ini bildi¤ini, 50 ve
100 metrelerin ise kendisi için de sürpriz oldu¤unu anlatan Viktoria, "Birinci geldi¤imi görünce çok
ﬂaﬂ›rd›m ve mutlu oldum" de¤erlendirmesinde bulundu.

Bozdo¤an: “Olimpiyatta
madalya bekliyoruz”
TÜRK‹YE’YE geldikten sonra ENKA Kulübü için yüzmeye
bafllayan Zeynep Günefl, Rus y›ld›z Yuliya Efimova'n›n eski
antrenörü Irina Vyatchanina ile çal›fl›yor. Henüz
17 yafl›nda olmas›na ra¤men kurba¤alamada dünyan›n en iyi 6. yüzücüsü olarak
gösterilen milli sporcu, bu y›l hem
gençler, hem de büyükler Dünya
fiampiyonas›'nda kulaç atacak.
Yüzme Federasyonu Baflkan› Ahmet Bozdo¤an, “Viktorya
hedefimiz do¤rultusunda 7 ayd›r dünyan›n en iyi kurba¤alama antrenörü ile çal›fl›yor. Dünya gençlerde ve sonra olimpiyatta madalya bekliyoruz. 4-5 y›lda büyükler rekorunu da k›raca¤›na
inan›yoruz” dedi.
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Süper Kupa Yenimahalle
Belediyespor'un
BAYANLAR Hentbol Süper Kupa'da mutlu sona ulaflan Yenimahalle Belediyespor
kupas›n› ald›. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Muratpafla Belediyespor'u 29-23 ma¤lup eden Yenimahalle Belediyesporlu oyunculara, kupa ve madalyalar›n› Türkiye Hentbol Federasyonu Baflkan› Bilal Eyübo¤lu ile Muratpafla Belediye Baflkan› Ümit Uysal verdi. ‹kinci olan Muratpafla Belediyesporlu oyunculara madalyalar›n› Federasyon Asbaflkan› Hasan Uçar sundu.
Geçen sezon ‹zmir'deki finalde Muratpafla Belediyespor'u 28-27 yenip, kupaya
uzanan Yenimahalle Belediyespor, bu y›l da rakibini ma¤lup etti. Alt›nc› sahibini bulan kupada Yenimahalle Belediyespor 2. defa mutlu sona ulaflarak Muratpafla Belediyespor'u kupa say›s›nda yakalad›. Üsküdar Belediyespor ve Maliye Milli Piyango ise
birer kez kupay› kazand›. Muratpafla Belediyespor ise üst üste 2 kupa kazand›ktan
sonra art arda iki final müsabakas›n› kaybetti.

Alt›n madalya
Erdemir’in
Sualt› Federasyonu
yeni baflkan›n› seçti
TÜRK‹YE Sualt› Sporlar› Federasyonu'nun (TSSF) yeni baflkan› Doç. Dr.
fiahin Özen oldu. Önceki dönemde baflkan
vekilli¤i görevi yapan Özen, Baflkent Ö¤retmenevi'ndeki genel kurulda, 100 delegeden 69'unun oyunu alarak baflkanl›¤a
seçildi. Di¤er aday Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi
Cafer Levent Karatafl ise 30 oyda kald›.
Seçimde 1 oy geçersiz say›ld›. Özen, demokratik ortamda gerçeklefltirilen seçimde baflkanl›¤a lay›k görülmesinden onur
duydu¤unu kaydetti. Yeni dönemde federasyonunun gelece¤e emin ad›mlarla
ilerlemesi için ilgili bütün birimler ve bakanl›kla, sonuca odakl›, çözüm getiren çal›flmalar›n mimar› olacaklar›n› ifade etti.

Dünya Y›ld›zlar Boks fiampiyonas›'nda, erkekler 60 kiloda Tu¤rulhan
Erdemir alt›n madalyan›n sahibi oldu.
Türkiye Boks Federasyonu'ndan yap›lan aç›klamada, Dünya Boks Birli¤i taraf›ndan Rusya'n›n St. Petersburg kentinde
düzenlenen flampiyonan›n sona erdi¤i
bildirildi. Türk boksör Tu¤rulhan Erdemir,
finalde karfl›laflt›¤› ‹rlandal› Patric Donovan’› yenerek, dünya flampiyonu oldu.
Türk Milli Tak›m› flampiyonay› 1 alt›n ve 2
gümüfl madalya ile tamamlad›. Tu¤rulhan'›n yan› s›ra flampiyonada 52 kiloda
Ünal Kalk›fl›m ve 70 kiloda Bayram Malkan gümüfl madalya kazanm›flt›.

