KASIM 2015

www.spormeydani.org

Salon Sporlar›

Her ﬂey Türk Sporu için...

TAYYAR
SÜMEN

e¤erli okuyucular›m›z, birkaç y›ll›k hasret bitti, yeniden Spor
Meydan› Ailesi'nde sizlere seslenmenin mutlulu¤unu yaﬂ›yorum... ‹ﬂ yo¤unlu¤um, federasyon ve siyasi çal›ﬂmalar›m nedeniyle bir müddet yaz›lar›ma ara vermek zorunda kald›m. Art›k
Spor Meydan› Ailesi'ndeyim. Aran›za yeniden kat›l›rken, Türkiye'de olimpik sporlar›n sesi olan Spor Meydan›'nda baﬂta boks
olmak üzere, tüm konularda do¤ru bildi¤imizi en net ﬂekilde ifade edece¤iz. Her ﬂey Türk Sporu için.
Spor Meydan› gazetemize yeniden merhaba derken, beni ve
yaz›lar›m›, yine ayn› kararl› duruﬂumla takip edeceksiniz. Bu gü-
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ÜLKEY‹ KAN GÖTÜRÜYOR!
ünler v›z›r, v›zr geçiyor. Bir tarafta ülkeyi kan götürüyor,
di¤er tarafta hayat sürüyor. Hayat sürdükçe de spor bütün h›z›yla devam ediyor. Geçen sezonda ligler bitti. Küçü¤ünden tutun büyü¤üne kadar bayan ve erkeklerde milli tak›mlar›m›z›n maçlar› h›z kesmedi. Art›k milli maçlar›m›z da
sona erdi. Bir çok dalda yeni sezon için maçlar baﬂlad›.
Hentbolda 5. haftaya gelinirken voleybol 2. ligde geçen hafta, bu hafta sonunda da 1. Lig bayan maçlar›, 24 Ekim'de de
erkek maçlar› start alacak. Bütün tak›mlar›m›za ﬂimdiden
baﬂar›lar diliyorum.
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BALKANLAR TESELL‹M‹Z OLDU...
Gelelim ﬂimdi voleybolda milli tak›mlar›m›za. Alt yap›larda bir ﬂeyler yaparken, A tak›mlar›m›zda pek bekleneni bulamad›k. Balkanlarda Genç ve Küçük erkekler, Küçük K›zlar ile
EYOF'da da Y›ld›z k›zlarla ﬂampiyon olduk. Balkan ﬁampiyonas›'nda Genç k›zlar 3. Y›ld›z Erkekler de 4. oldu. Dünya ﬁampiyonalar›nda ise U23 Bayan ve Erkeklerde 2., U19 Erkeklerde
9., 21 Yaﬂ Alt›'nda 6., Bayanlar U18 4. 21 Yaﬂ Alt›'nda da 10.
olabildik. Azerbaycan'da düznlenen Avrupa Oyunlar›nda Bayan A Tak›m ﬂampiyon olurken, Erkekler çeyrek finalde elendi.
Dünya Ligi'nde ise 4'lü finale kalamad›.
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ne kadar ‹ﬂ, spor ve siyasi hayat›mda baﬂar›larla yürümüﬂ, do¤ru bildi¤im yolda hiç bir zaman sapmadan ilerlemeyi kendime
ilke edinmiﬂimdir.
Spor Meydan› sayfalar›nda bir müddet görünemedi¤im dö-

Bu sezon yedincisi düzenlenen Türkiye Spor Toto ﬁampiyonlar
Kupas› karﬂ›laﬂmas›nda geçen y›l›n Türkiye ﬁampiyonu Arkas
ile Türkiye Kupa ﬁampiyonu Halk Bankas› Bursa Cengiz Göllü
Salonu'nda karﬂ›, karﬂ›ya geldiler. Halk Bankas›, Arkas'› 3-0
ma¤lup ederek ﬁampiyonlar Kupas›n› 3. kez müzesine götürdü.

Voleybol Bayanlar Spor Toto ﬁampiyonlar Kupas› karﬂ›laﬂmas›nda Vak›fbank'›
3-2 ma¤lup eden Fenerbahçe Grund›g üçüncü kez kupay› müzesine götürdü.
TVF Baﬂkan Vekili Mehmet Akif
Üstünda¤'›n elinden ald›.
VE KUPA FB GRUNDIG'‹N..
Büyük bir çekiﬂme ve itirazlarla baﬂlayan final setinde saha de-

¤iﬂimini 8-6 önde geçen Fenerbahçe Grund›g seti 15-8 maç› da
3-2 kazand›. Eski ad› Süper Kupa
yeni ad› Spor Toto ﬁampiyonlar
Kupas› ad›n› alan kupan›n üçüncü kez sahibi oldu.

KARﬁILIKLI kaç›r›lan servis hatalar› ile
baﬂlayan maça iyi baﬂlayan Baﬂkent Tak›m›
Halk Bankas› oldu. ‹lk teknik molay› 3 say›l›k fark ile 8-5 önde geçti. Sonraki sürelerde
de say› fark›n› 4'e yükselten Halk Bankas›
ikinci teknik molay› da 16-12 önde tamamlad›. Sonraki sürelerde de üstün oyununu
sürdüren Halk Bankas› ilk seti 8 say›l›k fark
ile 25-17 ald›. Halk Bankas›, ikinci setin de
teknik molalar›n› 8-4 ve 16-10 önde geçti.
Sonraki sürelerde de LeRoux, Samet, Dick,
Emre ve Kubiak'›n tak›mlar›na kazand›rd›klar› say›larla bu seti de ayn› skorla 25-17
ald›. Skoru da 2-0 lehine çevirdi.
‹ki set alman›n büyük avantaj ve morali ile sahaya ç›kan Halk Bankas›, üçüncü sete de h›zl› baﬂlad›. Her iki tak›m›n
da çok say›da servi s hatalar› yapt›¤› maç›n bu setinin de teknik molalar›n› 8-5
ve 16-8 önde geçen Halk Bankas› seti de
25-16 ald›. Maç› da 3-0 kazanarak biri
Süper Kupa 2 de ﬁampiyonlar Kupas›
olmak üzere üst, üste 3. kez kupay› kazanman›n büyük sevincini yaﬂad›lar.
Halk Bankas›'ndan Le Rouk Kevin
ﬂampiyonan›n en iyi sporcusu seçildi.
ﬁampiyon Halk Bankas› ve Arkas'›n kupalar›n› Federasyon Baﬂkan› Özkan
Mutluglil Federasyon üyeleri Ahmet
Göksu ve Mustafa Ekﬂi verdiler.

HOLLANDA’NIN ve Belçika'n›n ev sahipli¤ini yapt›¤›
2015 CEV DELA Bayanlar Avrupa Voleybol fiampiyonas›'n›n 3.'lük maç›nda Türkiye, S›rbistan ile karfl›laflt›. Milliler, Hollanda'n›n Rotterdam Ahoy Salonu'nda oynanan
maçta S›rbistan'a 25-19, 25-17 ve 25-18'lik setlerle sahadan
3-0 ma¤lup ayr›ld›. Milli tak›m bu sonuçla 2015 Avrupa Voleybol fiampiyonas›'n› 4. olarak tamamlad›.

Özkan Mutlugil ve Banu
Can CEV Yönetiminde

BULGAR‹STAN’IN baflflkkenti
Sofya'da yap›lan 36. CEV
Genel Kurulu'nda baflflkkanl›k v
e yönetim kurulu üyelikleri için seçimler yap›ld›. Avr
upa Voleybol Konfederasyo
nu
(CEV) baflflkkanl›¤›na Aleksand
ar Boricic'in seçilmesini takib
en
yönetim kurulu üyelerini bel
irlemek için seçime geçildi. T
ürkiye Voleybol Federasyonu
Baflflkkan› Özkan Mutlugil yap
›lan
oylama sonucunda CEV Yö
netim Kurulu Üyeli¤ine seç
ildi.
Mutlugil, ayr›ca FIVB Yöneti
m Kurulu Üyeli¤ine de seçil
m
ifl
oldu. TVF Hukuk Kurulu Baflflkk
an› Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürten
i
s
e
CEV Uzlaflfltt›rma Kurulu'na (M
ediation Chamber) seçildi. C
EV
Yönetim Kurulunda yer alan
bir baflflkka Türk ise Lihtenflflttay
n'›
temsil eden Banu Can Schur
mann oldu.

Avrupa K›tas› elemeleri
gruplar› belli oldu

ÇA⁄LA tarih yazd›
M‹LL‹ raket Ça¤la Büyükakçay, Birleflik Arap Emirlikleri'nin
Dubai kentinde gerçekleflen toplam 75 bin dolar ödüllü ITF
turnuvas›nda mutlu sona ulaflarak Türk tenis tarihinin en büyük
flampiyonlu¤unun alt›na imzas›n› koydu. Çeyrek finalde dünya 57
numaras› Alexandra Dulgheru, yar› finalde bir di¤er milli tenisçi
‹pek Soylu'yu eleyen Büyükakçay, ikinci setle birlikte kontrolü eline ald›. Bu seti 6-4'le hanesine yazd›ran Ça¤la, mücadeleyi final
setine tafl›may› baflard›. Finalde tecrübeli Çek Klara Koukalova ile
karfl›laflan Ça¤la, 5-2 geriye düfltü¤ü aç›l›fl setini 6-6'da dengelese
de 7/4'lük tie-break neticesinde kaybetti. 26 yafl›ndaki Büyükakçay, karar setine çok h›zl› bafllad›. 4-1'lik üstünlü¤e ulaflan Ça¤la,
servisini k›rd›r›p durumun 4-3'e gelmesine engel olamasa da maç›n sonlar›n› büyük bir kararl›l›kla oynad›. 2 saat 45 dakika süren
k›yas›ya finalde 2 numaral› seribafl› Koukalova'y› 6-7, 6-4, 6-4'le
deviren Büyükakçay, 75 bin dolar ödüllü bir ITF turnuvas›nda zafere uzanan ilk Türk raket olarak kay›tlara geçti. Kariyerinin sekizinci tekler kupas›n› kald›ran Ça¤la, Dubai'deki bu büyük baflar›s› neticesinde klasmanda 27 s›ra ilerleyerek 131.'li¤e yerleflecek.

nemde, ‹stanbul Boks ‹l Temsilcili¤imin ard›ndan bir müddet
Türkiye Boks Federasyonu Asbaﬂkanl›¤›n› yürüttüm. Her iki görevimde de, birlikte yola ç›kt›¤›m›z baﬂta Türkiye Boks Federasyonu Baﬂkan› Eyüp Gözgeç olmak üzere, bütün kulüplerime, hakemlerime ve sporcular›ma göstermiﬂ olduklar› performanslar›ndan dolay› teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Ayr›ca yine bu süreçte, bizlerden deste¤ini esirgemeyen ve iﬂlerimizi kolaylaﬂt›ran ‹stanbul Valili¤ine, ‹stanbul ‹l Emniyet Müdürlü¤ü'ne, ‹stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürlü¤ü'ne
ve tüm çal›ﬂanlar›na sonsuz teﬂekkürlerimi sunar›m. ﬁimdilik bir
merhaba yaz›s›yla karﬂ›n›za ç›kt›m. Önümüzdeki say›larda daha
yo¤un birlikteli¤imiz olacak. Sevgi ve sayg›lar›mla...

F‹LEN‹N SULTANLARI
Avrupa dördüncüsü

Fenerin Melekleri 3. kez flampiyon
VOLEYBOL’DA, Bayanlar Spor
Toto ﬁampiyonlar Kupas›'n›n sahibi olan Fenerbahçe Grundig'te,
Güney Koreli Kim Yeon Koung,
"en de¤erli oyuncu" (MVP) seçildi. Maç›n ard›ndan düzenlenen
kupa töreninde, MVP seçilen
oyuncu ile tak›mlara kupa ve
madalyalar› takdim edildi.
Vak›fBank, ikincilik plaketini
TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu'dan al›rken, Fenerbahçe Grundig'e ise ﬂampiyonluk kupas› ve madalyalar›n›,
Spor Toto Teﬂkilat Baﬂkan› Bünyamin Bozgeyik ile TVF Baﬂkan
Vekilleri Mustafa Ekﬂi ve Mehmet Akif Üstünda¤ verdi.
Maç süresince 31 say› üreterek
ﬂampiyonlukta büyük rol oynayan ve MVP seçilen Güney Koreli
Kim Yeon Koung da ödülünü,
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HANG‹ YÜZLE GELECEKS‹N..
Avrupa Oyunlar›nda ﬂampiyon olan A Bayan Millilerimiz
Grand Prix'de 11. olarak gurubunda kald›. Avrupa Liginde 2.
olurken, Avrupa ﬂampiyonas›nda 4. olarak sezonu kapatt›lar.
Gönül isterdi ki final oynas›nlar. Daha önce ikinci ve üçüncülü¤ümüz vard›. Teknik Direktörümüz Ferhat hocay› ve sporcular›m›z› suçlamaya gerek yok. Gücümüz bu. Hollanda Milli Tak›m›n ve Vak›fbank'›n hocas› Giovanni Guidetti'nin, TürkiyeHollanda maç› sonras› yapm›ﬂ oldu¤u sevinci k›n›yorum. Maç› kazanm›ﬂs›n sevineceksin. Ama bir Türk tak›m›n›n antrenörü oldu¤unu da unutmayacaks›n. Sevincini ona göre yapacaks›n. ﬁimdi hangi yüzle geleceksin.
FEDERASYONUN EKS‹KL‹⁄‹..
Geçen y›llardaki federasyonlar zaman›nda milli tak›mlar›n
maçlar›na voleybol yazarlar› götürülürdü. Bu sezon bildi¤im
kadar›yla hiç bir voleybol yazar› bu maçlara davet edilmedi.
Son A Bayan Milli Tak›m›m›z›n Avrupa ﬁampiyonas› son 2 maç›na çeﬂitli gazetelerin yöneticileri götürüldü. Federasyon iyi
düﬂünmüﬂ. Bunu yaparken ‹stanbul'un 5 ayr› salonunda oynanan maçlar› so¤uk-s›cak demeden takip eden voleybol
yazarlar›n›n davet edilmemesi federasyonun eksikli¤i olarak
görüyorum. Bunu Eczac›baﬂ› ve Vak›fbank Avrupa ﬁampiyonlar Ligi'nda yapm›ﬂt›. Sonra federasyon Erol Ünal Karab›y›k
zaman›ndaki federasyon de¤il. Bir eli ya¤da, bir eli balda.
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KUZEY OTOMOTiV

• Sat›fl • Servis • Yedek Parça • 2. El
E-5 Havaalan› Kavfla¤›, Küçük ‹fl Merkezi No: 38
Çobançeflme - Bahçelievler / ‹stanbul
Tel: 0212

551 24 86

Araç üzerindeki aksesuar ve donan›mlar, Türkiye paketinde farkl›l›k gösterebilir. X-Trail’in ortalama CO2 emisyon de¤eri 129/139 gr/km ve flehir d›fl› yak›t tüketimi
4,5/4,8 lt/km aras›nda versiyonlar›na göre de¤iflmektedir. Yak›t tüketimleri 2004/3/EC’ye göre belirlenmifltir. Kredi uygulamalar› anlaflmal› finans kurulufllar› taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Finans kurulufluna göre fark› dosya masraf› uygulanabilmektedir. %0 faiz ile ayl›k ve y›ll›k maliyet oranlar› kullan›lacak kredi miktar›na göre farkl›l›k
göstermekte olup, ayr›nt›l› bilgi için Kuzey Otomotiv ile temasa geçiniz. ‹lgili kampanya stoklarla s›n›rl›d›r ve 1 Kas›m - 31 Aral›k 2015 tarihleri aras›nda geçerlidir.

CEV, Avrupa K›tas› 2016 Rio Olimpiyat Oyunlar› Elemelerinde mücadele edecek tak›mlar› ve gruplar›
aç›klad›. 4-9 Ocak 2016 tarihleri aras›nda Ankara'da Baflkent Voleybol Salonu'nda Türkiye'nin ev sahipli¤inde düzenlenecek elemelerde A Milli Bayan Voleybol Tak›m›m›z›n
yan› s›ra Rusya, ‹talya, Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya ve H›rvatistan 2016 Rio Olimpiyat Oyunlar›'na kat›labilmek için mücadele edecekler.
8 tak›m›n dörderli 2 gruba ayr›larak mücadele edece¤i
CEV Avrupa K›tas› Olimpiyat Oyunlar› Elemelerinde, gruplar›n› ilk 2 s›rada tamamlayan tak›mlar yar› finale yükselecek ve çapraz olarak eflleflecek. CEV Avrupa K›tas› Olimpiyat Oyunlar› Elemelerinde flampiyon olan tak›m do¤rudan 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunlar›'na kat›lma hakk› elde
edecek, 2. ve 3. olan tak›mlar ise May›s-Haziran ay›nda düzenlenecek FIVB Dünya Olimpiyat Elemelerinde son flanslar›n› deneyecekler.
A GRUBU: Türkiye, Almanya, Hollanda, H›rvatistan.
B GRUBU: Rusya, ‹talya, Belçika, Polonya.

