VODAFONE ARENA
dünyaya örnek oluyor
VODAFONE Arena'n›n 50 bin ziyaretçinin ayn› anda ba¤lant›
ihtiyac›n› karﬂ›layabilen ak›ll› stadyum altyap›s›, 2022 Katar
Dünya Kupas›'nda kullan›lacak 8 stadyumda kurulmas› plan• 7’DE
lanan ak›ll› stadyum altyap›lar›na model olacak.

GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde Samsun'da yap›lan Avrupa Olimpiyat kota müsabakalar›na 3'ü bayan 11 sporcuyla kat›ld›k.
Bayanlarda vize alamad›k, s›f›r çektik.
Erkeklerde ise 3 sporcu ancak 3. olarak
vize alabildi. B›rak›n birinciyi ikinci dahi
ç›karamad›k. Kald› ki bu Avrupa elemeleri. Burada bir yapam›yorsak hem de
kendi ülkemizde olimpiyat oyunlar›ndan nas›l bir baﬂar› bekleyebiliriz, bunu
düﬂünmek laz›m.? Bu tabloya göre baﬂar›l› bir teknik ekip kurulmas› ve olimpiyatlara kadar iyi bir haz›rl›k kamp dö• 3’TE
nemi geçirmemiz laz›m.

Türk Boksu’nun
geldi¤i noktay›
de¤erlendiren
Mehmet R›za Güleren,
olimpiyatlarda en çok
madalya beklenen
spor dallar›ndan
biri olan Boks’un
bitti¤ini iddia etti!..

KAYAK FEDERASYONU
80. y›l›n› kutlad›
TÜRK‹YE Kayak Federasyonu Baﬂkan› M. Erol Yarar, Belek'de yap›lan toplant›da 80. Y›l logosunu tan›t›p, Kayak Federasyonu'nun 100. Y›l hedefini aç›klad›; “Türkiye'nin en bü• 7’DE
yük, en güçlü federasyonu olmak için çal›ﬂaca¤›z.”

TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

M‹LL‹ raket Ça¤la Büyükakçay, Türk tenis tarihinin en büyük zaferine TEB BNP Paribas ‹stanbul Cup'ta, kendi
seyircileri önünde uzand›.
ﬁampiyonluk maç›nda
rakibi Kovinic'i deviren
Büyükakçay, WTA seviyesinde kupa kald›ran
ilk Türk raket olarak ta• 5’TE
rihe geçti.

SPOR Toto Süper Lig'de ﬂampiyon olan Beﬂiktaﬂ'›n Alman santraforu Mario Gomez, 2015-2016 sezonunun gol kral› oldu. Sezon baﬂ›nda
‹talya'n›n Fiorentina tak›m›ndan kiral›k olarak transfer edilen Alman
futbolcu, ligde forma giydi¤i 33
maçta 26 kez fileleri havaland›rarak
gol krall›¤› yar›ﬂ›nda sezonu zirvede
tamamlad›. Mario Gomez,
sezonu en yak›n takipçileri Antalyasporlu
Samuel Eto'o'nun
6, Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega'n›n da 7
gol önünde
bitirdi.
• 6’DA
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Ziraat Türkiye
Kupas› finalinde
Fenerbahçe'yi 1-0
yenen Galatasaray
kupay› müzesine
götürdü. Lukas
Podolski'nin kafa
golüyle F.Bahçe'yi
y›kan Aslan üst üste
3. toplamda 17. kez
Türkiye Kupas›
ﬂampiyonu oldu.
FUTBOLDA bu y›l 54'üncüsü düzenlenen Türkiye Kupas›'nda Galatasaray mutlu sona ulaﬂt›. Sar› k›rm›z›l›lar, toplamda 17. kez, üst üste ise 3.
kez Türkiye Kupas›'n› müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'de bekleneni veremeyerek sezonu 6. s›rada
bitiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupas› finalinde, son
haftalarda ﬂampiyonlu¤u
kaç›ran Fenerbahçe ile
GALATASARAY, Fenerbahçe'yi yenerek, 17. kez
karﬂ› karﬂ›ya geldi. SaTürkiye Kupas›'n› ald›. Türkiye Kupas› organizasyor›-k›rm›z›l› ekip, Annunda en fazla ﬂampiyonluk kazanan ekip durumuntalya Stad›'nda yap›daki sar›-k›rm›z›l›lar, bundan önce 16 kez ﬂampiyonluk
lan müsabakan›n 30.
elde etmiﬂti. Sar›-k›rm›z›l› ekip, organizasyonun ilk kez
dakikas›nda Podolsdüzenlendi¤i 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964ki'nin att›¤› golle 1-0
1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982,
öne geçti. Mücadele1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996,
nin son düdü¤üne ka1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013dar üstünlü¤ünü koru2014, 2014-2015 ve son olarak bu seyan Galatasaray, sahadan
zon kupan›n sahibi oldu.
galip ayr›larak, 54. Türkiye
Kupas›'n›n sahibi oldu.

ASLAN’IN
17. KUPASI

GALATASARAY,
AVRUPA V‹ZES‹ ALDI

“Tabandaki sese
kulak versinler”
TÜRK‹YE Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu (TASKK) Baﬂkan› ve Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali
Düﬂmez, her profesyonel topçu,
amatörden yetiﬂmiﬂtir. Hepsinin
bir amatör ve altyap› geçmiﬂi vard›r. Büyük tak›mlar amatör tak›mlara
önem vermesi laz›m dedi.
• 9’DA

“Türk Triatlonu’nu
Çin’den takip ediyoruz”
TÜRK‹YE Triatlon Federasyonu
Onursal Baﬂkan› Halil K›l›ço¤lu
tecrübesini Çin'den bütün dünyaya
ihracat yapan iﬂadam› Xinlongxian
ile güç birli¤i yapma karar› ald›. Xinlongxian, “K›l›ço¤lu’nun bir spor
adam› olarak Türk Triatlonu’nu zirveye taﬂ›mak için tüm çabalar›n› bizler Çin'den takip ediyoruz” dedi. • 12’DE

Baﬂkan
Dursun Özbek
kupay›
taraftarlara
arma¤an etti

GALATASARAY, kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye
Kupas›'n› kazanarak kapatt› ve UEFA Avrupa Ligi vizesi ald›. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesinin UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymad›¤› gerekçesiyle 1 y›l Avrupa kupalar›ndan men cezas› verdi¤i sar›-k›rm›z›l› ekip, cezas›n› gelecek sezon çekecek. Spor Toto Süper Lig'i 6. bitirerek, Avrupa vizesi alamayan
Galatasaray, son ﬂans› olan kupay› kaç›rmayarak, önemli bir avantaj sa¤lad›. Sar›-k›rm›z›l› ekip, kupay› alamasayd›, UEFA'n›n
verdi¤i cezay› 2 sezonda çekecekti.

GALATASARAY Kulübü Baﬂkan› Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupas›'nda dün Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kazand›klar› kupay› sar›-k›rm›z›l› taraftarlara arma¤an etti. Dursun Özbek, Antalya'da oynan›lan finalden sonra kupay› alarak
‹stanbul'a dönen sar›-k›rm›z›l› tak›m›n uça¤›nda
oyunculara yönelik bir konuﬂma yapt›. Sar›-k›rm›z›l› taraftarlar› bu sezon çok üzdüklerini ancak
kulüp olarak tarihe geçecek baﬂar›lar da elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Her sene ﬂampiyon

BEﬁiKTAﬁ Masa Tenisi
Tak›m› ligi 3. bitirdi
BEﬁ‹KTAﬁ Masa Tenisi Tak›m›, Yalova'da düzenlenen Masa
Tenisi Süper Ligi son maç›nda karﬂ›laﬂt›¤› MT‹ Adana’y› 4-2
yenerek, ligi 34 puanla 3. s›rada tamamlad›.
• 10’DA

olmak mümkün olmasa da her maçta Galatasaray
formas›na, Galatasaray armas›na yak›ﬂan mücadeleyi ortaya koymak mümkün. Antalya'da sahada bunu baﬂaran bir tak›m vard›. Sahada Galatasaray vard›. Eme¤inize, yüre¤inize sa¤l›k. Bu kupa taraftarlar›m›za arma¤an olsun. ﬁimdi s›ra, el
ele vererek, camia olarak kenetlenerek yeni zaferlere koﬂmakta. Bunu hep birlikte baﬂaraca¤›z.
May›slar bizimdir ve bizim olmaya devam edecek. Yaﬂas›n Galatasaray."

“Bu sezon ﬂampiyon
olmak istiyoruz”
YEﬁ‹LOVA Esnafspor Kulüp
Baﬂkan› Ahmet Ulaﬂ, Baﬂkan
Vekili Salih Yetik ve Genel Kaptan
Y›lmaz Ak, kulüp binas›nda önümüzdeki sezon de¤erlendirmesi
için bir araya geldiler.
• 2’DE

