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takviye edilmiﬂ bir ekiple gitti. Sonucu ortada. TSF'yi bu seçimlerinden olay› kutluyorum, bunu 3 y›ld›r yapmad›klar› için kaybetti¤imiz
onlarca baﬂar›, geri getirilemeyecek zaman›n yitirilmesi çok kötü
ama hatan›n neresinden dönülse kard›r. Umar›m satranc›m›z oradan
buradan toplama, derme çatma antrenörleri bir daha görmez!

Satrançç›

Büyük Bir Baﬂar›,
Büyük Bir Baﬂar›s›zl›k!
Spor Meydan› Gazetesi’nde yay›mlanan yaz›lar›ma gelen tepkilerden çok mutluyum. Onlarca mesaj al›yorum her yaz›dan sonra. Web
sitemize gelen yorumlar da mükemmel.
Kiﬂisel düﬂüncem olarak ifade etmek isterim ki, Türkiye Satranc›n›n baﬂ›nda olan veülkemizin en kötü yönetilen spor federasyonu ve
dünyan›n en kötü yönetilen satranç federasyonu oldu¤una inand›¤›m, federasyon yönetimi, eleﬂtirilerimize karﬂ›l›k bir ﬂeyler yapmaya
çal›ﬂ›yor. Ancak istemek yeterli olmuyor kuﬂkusuz. Bir ﬂeyi do¤ru yapmak için öncelikle inanmak ve iyi niyetli olmak gerekiyor. Bir federasyon baﬂkan›n›n kendi kulübü transfer dönemi bittikten sonra, süre
uzat›larak 14 sporcusunun 12'sini uzatmadan yararlanarak transfer
ederse asla baﬂar›l› olamaz. Eleﬂtirdik, 2015 Dünya Genç Kad›nlar
ﬁampiyonas›na bir tek kad›n sporcumuzun gitmedi¤ini, üstelik bunun baﬂkan› kad›n olan bir federasyonun karar› oldu¤unu, üstüne
üstlük onlarca ülkeden 4 k›tadan sporcu varken, bayra¤›m›z›n bu
ﬂampiyonada dalgalanmad›¤›n› yazd›k, defalarca eleﬂtirdik. Affedilmesi zor bir yanl›ﬂt› bu. Devletin yetkili makamlar›n›n bu konuda inceleme baﬂlatmas› gerekirdi. Tahkim Kurulu'nun görüﬂ istemesine
karﬂ›l›k bunu zaman›nda vermeyen, sadece bu bile Spor Genel Müdürlü¤ü mevzuat›na göre suç olmas›na karﬂ›l›k haklar›nda bir ﬂey
yap›lmayan bir yönetimin, sporcuyu göndermedi¤i için bir incelemeye tabii tutulaca¤›n› beklemek hayal olur. Tabii bu gün, yar›n ne olur
bilinmez... Ama satrançç›lar›n yüre¤inde inceleme çoktan bitti, sonucunu da demokratik seçimlerde hep birlikte görece¤iz.
Devletimiz baﬂ›m›zdan eksik olmas›n, belki de onlar uyarm›ﬂ
olacak ki, federasyonumuz kad›n sporcular›m›z› turnuvalara gönderme konusunda k›p›rdamaya baﬂlad›. Gönülsüz, yetersiz olsa
da, ard›nda iyi niyetli bir seçim oldu¤una inanmak zor olsa da bu
en az›ndan bir baﬂlang›çt›r, deyip alk›ﬂl›yoruz.
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Peki, Türk Satranc›nda hiç iyi ﬂeyler oluyor mu?
Nadir olarak oluyor...
Cemil Can Ali Marandi Avrupa ﬁampiyonu!
2015 Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›, H›rvatistan'›n Porec kentinde düzenlendi. 25 sporcuyla kat›ld›¤›m›z ﬂampiyonada 6 ayr› yaﬂ
grubunda, kad›n ve aç›k kategorilerinde mücadele ettik. ﬁampiyonada 18 yaﬂ grubunda (17 yaﬂ›nda olmas›na ra¤men) oynayan genç
Uluslararas› Ustam›z Cemil Can Ali Marandi Avrupa ﬁampiyonu oldu. 16 yaﬂ grubunda ise Tuna Tuncer Bronz madalya kazand›.
‹ki sporcumuzun baﬂar›lar› da asl›nda ayakta alk›ﬂlanmas› gereken baﬂar›lar. Daha önce yazd›¤›m yaz›lar›mda, Dünya Gençler
ﬁampiyonas›, Dünya 16 Yaﬂ Alt› Satranç Olimpiyat› gibi organizasyonlarda cezal› ya da üçüncü s›n›f ithal antrenörlere k›ymetli
sporcular›m›z› emanet eden bu yönetimi eleﬂtirmiﬂtim.
Satranc›n antrenör seçimi, çal›ﬂma ve haz›rl›k anlam›nda di¤er sporlardan hiçbir fark› yok. Hocas›na inanmayan bir sporcunun psikolojisini, spor
yapm›ﬂ herkes çok iyi bilir. Sahaya ç›karken
bile içinizde kuﬂku ve ›st›rap oluﬂur. Satrançta da durum aynen öyle oluyor.
Federasyon Porec'teki Avrupa Yaﬂ Gruplar›
ﬁampiyonas›na bizim antrenörlerimizden kurulu, baﬂlar›nda Baﬂ Antrenörlerimizden Adrian
Mikhalchishin'in oldu¤u, Büyük Usta Emre Can ile

Cemil Can Ali Marandi'nin tarihi baﬂar›s›!
Cemil Can, Dünya Satranc›ndaki takma ismiyle, CC, bu ﬂampiyonlukla bir dünya rekoruna da imza att›. 5 Kez Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›nda alt›n madalya kazanan tek sporcu oldu. Cemil
Can ilk kez 2008 y›l›nda Herzeg-Novi'de (Karada¤) 10 yaﬂ Avrupa
ﬁampiyonu oldu. 2010 y›l›nda Batum'da (Gürcistan) 12 yaﬂ Avrupa
ﬁampiyonu oldu. 2011 y›l›nda Albena'da (Bulgaristan) 14 yaﬂta Avrupa ﬁampiyonu oldu. 2014 y›l›nda Batum'da 16 yaﬂ Avrupa ﬁampiyonu oldu. CC’nin d›ﬂ›nda satrançta 5 kez K›ta Yaﬂ Grubu ﬂampiyonu olan yok. Tarihi bir baﬂar› bu, sporcumuzu can› gönülden
kutlamak gerekiyor. CC'nin baﬂar›s›n›n ard›nda anne ve babas›n›n
inan›lmaz çabalar›, vakti zaman›nda Büyüusta Mikhail Gurevich'in
verdi¤i emekler oldu¤u kuﬂkusuz. ﬁampiyonada üçüncü olan Tuna
Tuncer de çok büyük bir baﬂar› elde etti. Tuna'n›n da son y›llarda ç›k›ﬂ› gelecek aç›s›ndan umut verici.
2017 Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›n› kaybettik
2017 y›l› Avrupa ﬁampiyonalar›n›n hangi ülkeler taraf›ndan düzenlenece¤i, 10-11 Ekim tarihlerinde Karada¤'›n Bar kentinde düzenlenen Avrupa Satranç Birli¤i (ECU) Genel Kurulunda belli oldu.
Ülkemiz iki farkl› turnuvaya baﬂvurdu
2017 için: Avrupa Kulüpler ﬁampiyonas› ve
Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›. Avrupa
Kulüpler ﬁampiyonas› 500.000 Avro, Avrupa
Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas› ise 5.000.000 (yaz›yla

5 milyon Avro) cirosu olan bir organizasyon.
ECU mevzuat›na göre, baﬂvurular›n ard›ndan denetçiler taraf›ndan aday ﬂehirlerde inceleme yap›l›yor ve rapor haz›rlan›yor. Ayn› zamanda baﬂvuru belgesinde belirlenen kriterler de göz önüne al›narak
puanlama yap›l›yor. Bu puanlaman›n sonucunda adaylar›n toplam
puanlar› bulunuyor. ECU da bunu yapt›. Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas› (yaklaﬂ›k olarak 3.000 kiﬂi 11 gece kat›l›yor ve tahminen 5 milyon Avroluk bir cirosu oluyor) en çok talibi olan organizasyondu. Yap›lan denetim ve puanlama sonucunda s›ras›yla Manavgat 121, Budva-Karada¤ 111, Mamaia-Romanya 109 puan, Santiago-‹spanya 95,
Poprad-Slovakya 91 puan ald›lar. Puanlamay› bir kenara b›rak›yorum,
merak edenler için puanlaman›n çevrim içi adresini verebilirim, Avrupa'da her ﬂey aç›k ve ﬂeffaf yap›l›yor. http://www.europechess.org/events/bidding-procedure/ adresinden tüm bilgilere ulaﬂmak mümkün. TSF'nin otel seçimi yanl›ﬂ; havaliman› mesafesi, ucuz
havaliman› gibi maddelerden s›f›r çekmiﬂ. Ödül maddesi atlanm›ﬂ
oradan da az puan alm›ﬂlar. Aç›kças›, acemilik kokuyor baﬂvuru. Oysa rahatl›kla ﬂampiyonay› oylamaya gitmeden almam›z mümkündü.
Ama en büyük ac›, TSF'nin yine uluslararas› politika aç›s›ndan destek
bulamamas›. Kurallar gere¤i %10 fark içinde olan 3 aday Manavgat,
Budva ve Mamaia oylamaya kald›lar. Son tur oylamada Mamaia 33
oy Manavgat 9 oy ald›. Bakar m›s›n›z ne hallere düﬂtük? Oylama s›ras›nda bana mesaj atan delege arkadaﬂlar›m oldu. “Ali Nihat, sunum
da, konuﬂmalar da çok zay›ft›” diyenler, daha neler neler...
ECU elimiz boﬂ döndürmedi bizi. Otomobil hevesiyle gitti¤imiz
Genel Kurulda, kay-kay niyetine Avrupa Kulüpler ﬁampiyonas›yla
döndük. Asl›nda ECU'nun bu ﬂampiyonay› kime verece¤i aylar öncesinde belliydi. En iyi görünen teklifle gidip 33 oya karﬂ› 9 oy almak bence hemen istifa etmek için yeterli bir gerekçe.
Federasyon baﬂkan›m›z o kadar becerikli ki uluslararas› temaslarda baﬂar›lar› satrançç›lar›m›z›n gözlerini yaﬂart›yor! Tek
tesellimiz sadece bir y›la yak›n bir süreleri kalmas›. O süreyi doldurabilirler mi onu da görece¤iz.

AHMET CÖMERT BOKS TURNUVASI’nda
Bu y›l 30.su düzenlenen Uluslararas› Ahmet Cömert Boks Turnuvas›'nda
eldiven giyen milli boksörler 11 madalya kazanarak turnuvan›n ﬂampiyonu oldu.
BOKSA uzun y›llar sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak hizmet eden, Avrupa Boks Birli¤i
(EUBC) ve Dünya Boks Birli¤i'nde
(AIBA) Türkiye'yi baﬂar›yla temsil
eden merhum Ahmet Cömert'in an›s›na düzenlenen turnuvada final
maçlar›nda ülkemizi temsil eden 6
milli sporcudan 3'ü finalde rakiplerini yenerek alt›n madalya kazand›.
Turnuvada 52 kiloda Batuhan
Çiftçi, 56 kiloda Ali ‹hsan Ala¤aç
ve 81 kiloda Turgut Furkan Medeto¤lu alt›n madalyaya uzanan sporcular oldu. 69 kiloda Yunus Emre
Batman, 81 kiloda Mehmet Ufuk
Tekneci, +91 kiloda Sedat Y›ld›z'›n gümüﬂ madalya ald›¤› organizasyonda 60 kiloda Adem
Uzun, 64 kiloda Haydar Ünlüel,
75 kiloda Murat Ayd›n ve Batuhan K›l›ç, 91 kiloda Muhammet
Ayd›n bronz madalya ald›.
MUZAFFER BATUMLU

‹BB Spor'un yeni baflkan›
Bahattin Ulusan oldu..
‹STANBUL Büyükflehir Belediyespor Kulübü'nde 1 Kas›m seçimlerinde AK Parti ‹stanbul Milletvekili olarak
meclise giren Ahmet Hamdi Çaml›'dan boflalan baflkanl›k görevine kulüp tüzü¤ü gere¤i Bahattin Ulusan getirildi.
Lacivert-turunculu kulüpten yap›lan aç›klamaya
göre, Cebeci Spor Kompleksi'nde bulunan kulüp
merkezinde yap›lan devir
teslim töreninde Ahmet
Hamdi Çaml›, baflkanl›k koltu¤unu baflkan vekili Bahattin Ulusan'a devretti. Kulüp tüzü¤ü gere¤i bayra¤›
devralan Ulusan, 2018 y›l›nda yap›lacak ola¤an genel kurula kadar baflkanl›k görevini yürütecek.

“Hedef 2016 Rio Olimpiyatlar›”
Türkiye Boks Federasyonu

Y›l›n Atleti Ödülü’nün
adaylar› aç›kland›
Asl› Çak›r Alptekin’e
flantaj iddias›

fiampiyon yine; Dubuisson
AVRUPA Turu Final Serisi kapsam›nda düzenlenen Turkish Airlines Open'da Victor Dubuisson ikinci kez flampiyon oldu. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvan›n son raundunda iniflli ç›k›fll› bir grafik çizen
genç oyuncu son iki çukurda
yapt›¤› iki birdie ile rakiplerini geride b›rakt›. Beklendi¤i
gibi büyük çekiflmeye sahne olan final raundunu 66,
turnuvay› 266 vuruflla tamamlayan Dubuisson, Avrupa Turu'ndaki ikinci zaferini de Antalya'da yaflad›.
Turnuvan›n flampiyonu Victor Dubuisson'a flampiyonluk kupas› ve sembolik ödül çekini THY Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lker Ayc› sundu. Turkish Airlines Open'›n en baflar›l› amatör oyuncusu olan Ali Altuntafl'a da kupa verildi.

Baﬂkan› Eyüp Gözgeç, Türkiye'deki
Eski Boks Federasyonu Baflflkkan›
tüm spor dallar› gibi boksta da en
yak›n hedeflerinin 2016 Rio OlimHüseyin Y›ld›r›m…
piyat Oyunlar› oldu¤unu söyledi.
Gözgeç, yapt›¤› aç›klamada, olimpiyatlara en yüksek say›da sporcuyla
kat›lmay› ve madalya kazanmay›
amaçlad›klar›n› belirtti.
BU y›l 30.su düzenlenen Uluslararas› Ah"Türkiye'deki tüm spor dallar›
met Cömert Boks Turnuvas›'nda konugibi boksta da en yak›n hedefimiz
flan eski Boks Federasyonu Baflkan› Hüseyin
2016 Rio Olimpiyatlar›" diyen GözY›ld›r›m, “Federasyonumuz her geçen gün
geç, genel seçimlerin ard›ndan ülTürk boksunun ç›tas›n› yükseltmeye dekede oluﬂan olumlu havan›n kendivam ediyor” dedi. Y›ld›r›m, “Çok
lerine de yans›d›¤›na dile gegüzel maçlar oluyor, gençletirdi. Gözgeç, sporda buna
rimiz bu turnuvaya çok iyi
çok ihtiyaçlar› oldu¤unu,
haz›rlanm›fllar hepsini tebolimpiyatlarda madalya
rik ediyorum ifadesini kulalmalar› gerekti¤ini ifaland›. Y›ld›r›m, ayr›ca turde ederek, "ﬁimdi gaynuvada 52 kiloda Batuhan
retimiz ve çal›ﬂmam›z
Çiftçi,
56 kiloda Ali ‹hsan
o yönde. Ümitliyim, inAla¤aç
ve 81 kiloda Turgut
Hü
ﬂallah alaca¤›z. Erkeklersey
in Y
Medeto¤lu
alt›n maFurkan
de 10, kad›nlarda 3 s›klet
›ld›
r›m
dalyaya
uzanan
sporcu
karvar. Bu 13 s›kletten 5'in üzedefllerimiz 2016 Rio Olimpiyatlar›nrindekine kat›labilirsek bizim
da da bu baflar›y› gösterirler” dedi.
için baﬂar›d›r" diye konuﬂtu.

ULUSLARARASI Atletizm Federasyonlar› Birli¤i
(IAAF) taraf›ndan verilen "Y›l›n Atleti Ödülü"ne, erkeklerde Usain Bolt, Ashton Eaton, Christian Taylor,
kad›nlarda ise Genzebe Dibaba, Dafne Schippers ve
Anita Wlodarczyk aday gösterildi.
IAAF'den aç›klamaya göre, "Y›l›n Atleti Ödülü"
için mücadele edecek erkek ve kad›n adaylar, 6 k›tan›n da temsil edildi¤i IAAF atletizm uzmanlar› paneli taraf›ndan belirlendi. "Y›l›n Erkek Atleti Ödülü"
için Jamaikal› sprinter Usain Bolt, ABD'li dekatlet
Ashton Eaton ve ABD'li 3 ad›m atlamac› Christian
Taylor, "Y›l›n Kad›n Atleti Ödülü" için ise Etiyopyal› orta ve uzun mesafe koﬂucu Genzebe Dibaba, Hollandal› sprinter Dafne Schippers, Polonyal› çekiç at›c› Anita Wlodarczyk yar›ﬂacak.
“Y›l›n Atleti” ödülleri, 28 Kas›m'da Monaco'da
düzenlenecek 2015 Dünya Atletizm Galas›'nda sahiplerini bulacak.

ULUSLARARASI Atletizm Federasyonu Birli¤i'nin (IAAF) eski baflkan› Lamine Diack ve o¤lu Pape Massata'n›n da aralar›nda yer ald›¤› çete üyelerinin, Türk atlet
Asl› Çak›r Alptekin'e flantaj yapt›¤› savunuldu.
Fransa bas›n›ndan Lyon Capitale gazetesi ve Mediapart
haber sitesinde yer alan haberlere göre, baflkanl›k görevini b›rakmas›n›n ard›ndan yolsuzlukla suçlanan Lamine Diack ve
o¤lu Pape Massata'n›n da içinde bulundu¤u çete üyelerinin,
doping yapt›¤› gerekçesiyle 8 y›l ceza alan milli atlet Asl› Çak›r Alptekin'e flantaj yaparak, rüflvet talep etti¤i öne sürüldü.
Haberlerde, Pape Massata Diack'›n, o dönemde ortaya ç›kan
doping iddias›n›n üstünü kapatmak amac›yla Londra Olimpiyatlar›'nda 1500 metrede alt›n madalya kazanan Türk atletten
2012 y›l› kas›m ay›nda 500 bin dolar istedi¤i ifade edildi.

“Türk Boksu’nda
ç›ta yükseliyor”

Buz Hokeyi Erkekler
1. Ligi çekiflmeli bafllad›

BUZ Hokeyi Erkekler 1.Ligind
e yap›lan karfl›laflmada Erzurum Büyükflehir Belediyesi,
Ankara Büyükflehir Belediyesini 5-1 yendi. Do¤u ve Bat
› grubunda 10 tak›m›n mücad
ele
edece¤i maçlar sonunda, ligd
e ilk 6 içerisine girecek olan
tak›mlar süper ligi oluflturacak.
Üç hafta sürecek olan ve lig sta
tüsüne göre oynanacak olan
karfl›laflmalar sonunda ilk alt›
ya
giren tak›mlar, Aral›k ay›nda
bafllayacak olan, Türkiye Buz
Hokeyi süper ligi'nde mücadele
etme hakk› kazanacak.
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