Saraybosna ve Doğu Saraybosna
2019 Avrupa Gençlik Olimpik
Kış Festivali
(EYOF)

Genel Bilgiler
14. Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali (EYOF), 10 – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında BosnaHersek’in Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde gerçekleştirildi. 1984 Kış Olimpiyat
Oyunlarından sonra ülkede gerçekleştirilen en önemli ikinci organizasyon olan Oyunlar, Avrupa
Olimpiyat Komiteleri (EOC) şemsiyesi altında, Bosna-Hersek Olimpiyat Komitesi ve Saraybosna
ve Doğu Saraybosna Belediyelerinin ortak çalışması ile organize edildi. Saraybosna ve Doğu
Saraybosna 2019 EYOF Organizasyon Komitesi Direktörü olarak Senahid Godinjak görev yaptı.
Oyunlara 46 ülkeden 14 – 18 yaşları arasında 911 sporcu katılırken, yaklaşık 700 gönüllü de
Oyunlar süresince görev yaptı.
Türkiye Oyunlara altı spor dalında (Artistik Buz Pateni, Alp Disiplini, Biatlon, Curling, Kayaklı Koşu
ve Kısa Mesafe Sürat Pateni)17 kız ve 17 erkek olmak üzere toplam 34 sporcu ile katılım sağladı.
Kısa mesafe sürat pateni spor dalında 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalya
kazanarak Oyunları 46 ülke arasında 16. sırada tamamladı. Bu Oyunlarda ülkemiz adına kazanılan
madalyalar, ev sahibi olmadığımız Kış EYOF’larında kazandığımız ilk madalyalar olarak tarihe geçti.
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Ön Hazırlıklar
Önceki Oyunlarda olduğu gibi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı
(GSB), Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SGM) ve Oyunlara katılacak ilgili Federasyonlar ile
Saraybosna ve Doğu Saraybosna 2019 EYOF öncesi ve sırasında iş birliği içerisinde olmuş,
Oyunlar öncesindeki hazırlıklar ve organizasyona destek kapsamında üzerine düşen tüm
görevleri yerine getirmiştir.
Bu çerçevede aşağıda yer alan iş ve işlemler yerine getirilmiştir:
Organizasyona ilişkin tüm teknik bilgilerin paylaşılması, belli aralıklarla güncellenen yarışma
programında bulunan spor dallarına ait teknik kitapçıkların GSB, SGM ve Oyunlara katılım
sağlayan ilgili Federasyonlara düzenli olarak iletilmesiyle sağlandı.
Oyunlara katılacak sporcu, antrenör, idareci ve sağlık görevlisi sayıları SGM ve katılacak
Federasyonlardan alınarak, Türkiye’nin Kesin Sayısal Katılım bildirimi Saraybosna ve Doğu
Saraybosna 2019 EYOF Organizasyon Komitesi’ne yapıldı.
Saraybosna ve Doğu Saraybosna 2019 EYOF programında yer alan spor dallarının bağlı olduğu
Federasyonlara ve SGM’ye Oyunlara katılması muhtemel tüm sporcu, antrenör, yönetici,
hakem ve sağlık görevlilerinin akreditasyonları için gerekli bilgilerin toplanması konusunda
yazılar ve Akreditasyon Bilgi Formları gönderildi.
Oyunlara ilişkin Sağlık ve Anti Doping dokümanları SGM Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na
iletildi.
Oyunlara katılacak sporcuların branşlarına göre yarışma kayıtları sisteme girildi ve kotalara
göre kesin olarak katılacak antrenör, yönetici, takım doktorunun isimlerinin onay işlemleri
gerçekleştirildi.
Oyunlara kesin olarak katılacak sporcu, antrenör, yönetici ve takım doktorunun
akreditasyonları için gerekli bilgiler ilgili Federasyonlardan ve SGM’den toplanarak
akreditasyon sistemine girildi.
Oyunlar programında yer alan her spor dalına ilişkin teknik kitapçıklar ilgili antrenörlere
e-posta olarak iletildi.
Biatlon sporcularının silahlarının Bosna-Hersek’e girişi için gerekli izinler Organizasyon
Komitesi’nden alındı.
Buz Pateni sporcularının müzik ve program içerik formları ile Buz Pateni Hakeminin bilgi
formları Organizasyon Komitesine iletildi.
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TMOK Olimpik Hazırlıklar ve
Destek Programları
TMOK, Saraybosna ve Doğu Saraybosna 2019 EYOF hazırlıkları kapsamında Oyunlara katılacak
Federasyonlarımızdan
Kayak Federasyonu’na 9000 USD,
Curling Federasyonu’na 3000 USD,
Buz Pateni Federasyonu’na 3000 USD olmak üzere toplam 15.000 USD finansal destek
sağladı.
Oyunlara katılan idareci, antrenör ve sporcularımızdan oluşan 57 kişilik kafilemizin tamamı
için hazırlanan Oyunlar öncesinde içinde yarışma tesisleri, Sporcu Köyü, yemek, yarışma ve
antrenman tesislerine ulaşım, sağlık hizmetleri ile ilgili genel bilgileri içeren “Bilgi Notu” ve
antrenörlere “Takım Liderleri Rehberi” dağıtıldı.

Milli Takım Kamp Ziyaretleri
TMOK Sportif Gelişim ve Oyunlar Hazırlık Birimi, Kurumsal İletişim Birimi ile birlikte Oyunlar
öncesinde, hazırlıklarını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kamp yaparak sürdüren milli takımları
ziyaret ettiler.
Oyunlara katılacak 6 spor dalının tamamına yapılan ziyaretlerde, antrenmanlar yerinde takip
edilerek sporcuların performansları gözlemlendi ve antrenörleriyle birlikte EYOF 2019’daki
beklentileri değerlendirildi.
Sporculara EYOF’un hangi amaçla organize edildiği, hedefleri ve temsil ettiği değerler hakkında
bilgilendirme yapıldı, Oyunların sporculara kazandıracağı uluslararası tecrübenin ve vizyonun
önemi vurgulandı.
Sporcular ve antrenörler ile röportajlar gerçekleştirildi ve antrenman görüntüleriyle hazırlanan
tanıtım videoları ile sporcuların Oyunlar öncesinde sosyal medya üzerinden tanıtımı ve
kamuoyunda ön plana çıkarılması sağlandı.
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Gerçekleştirilen 6 kamp ziyareti:
12.12.2018 – Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takım Kampı - Erzurum
13.12.2018 - Curling Milli Takım Kampı - Erzurum
16.01.2019 – Alp Disiplini Milli Takım Kampı - Erzurum
29.01.2019 – Artistik Buz Pateni Milli Takım Kampı - Ankara
30.01.2019 – Kayaklı Koşu Milli Takım Kampı - Bolu
31.01.2019 – Biatlon Milli Takım Kampı - Erzurum
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Açılış Töreni
Saraybosna ve Doğu Saraybosna 2019 EYOF Açılış Töreni, 10 Şubat tarihinde Bosna-Hersek’in
Saraybosna şehrinde yer alan Asim Ferhatovic Hase Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlendi.
Kafileler bayrak geçişi ile stadyuma girerken, Törende Türk Bayrağını Kısa Mesafe Sürat Pateni
milli sporcumuz Furkan Akar taşıdı. Törende ilk olarak Saraybosna 1984 Kış Olimpiyat Oyunları
maskotu Vucko stadyuma girdi ve ardından yerini EYOF 2019 maskotu Groodvy’e bıraktı.
Töreni, TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri
Neşe Gündoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan,
GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Uluslararası
Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, ve GSB Strateji Dairesi
Başkanı Mete Erol takip ettiler.
Göz alıcı ses, ışık ve spor gösterilerine sahne olan Açılış Töreni meşalenin yakılması ve havai fişek
gösterilerinin ardından sona erdi.

Açılış Töreni öncesinde milli takımımız, Sayın Büyükelçi Haldun Koç’un ev sahipliğinde kendileri
için Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona katıldılar. Haldun Koç,
resepsiyonda yaptığı konuşmada: “Sizleri ilk günden burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk.
Bosna Hersek’te dost, kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir ülkedesiniz. EYOF 2019 heyecanınız,
gözlerinizden okunuyor. Sizlere başarılı yarışmalar diliyoruz ve burada güzel bir hafta geçirmenizi
temenni ediyoruz” dedi.
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Kafilemiz
Saraybosna ve Doğu
Saraybosna 2019 EYOF
Spor Dalı

Sporcu Sayıları
Erkek

Kadın

Toplam

Alp Disiplini

4

4

8

Biatlon

4

4

8

Kayaklı Koşu

4

4

8

Curling

2

2

4

Artistik Buz Pateni

1

1

2

Kısa Mesafe Sürat
Pateni

2

2

4

Toplam Sporcu

17

17

34

9

Türkiye Oyunlara 17’si kız, 17’si erkek
olmak üzere toplamda 34 sporcu ile
katıldı. Sporcularımız yarışmaların
yapıldığı 8 spor dalının 6’sında yer aldılar.
TMOK Sportif Gelişim Koordinatörü
Yusuf Erdem Doğan’ın Kafile Başkanı
olarak görev yaptığı kafilemizde, genel
idareciler olarak ise Spor Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Uluslararası
Organizasyonlar Dairesi Başkanı Ercan
Yıldız, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uluslararası Organizasyonlar Dairesi
Şube Müdürü Necati Kaplan, TMOK
Yönetim Koordinatörü Kübra Yıldırım,
Basın Ateşesi olarak TMOK Kurumsal
İletişim Biriminden Volkan Öner, Spor
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri
Dairesi’nden Takım Doktoru olarak
görevlendirilen Dr. Zeki Taşyürek ve
masör Onur Kaçmaz görev aldı. Oyunlara
katılan toplam sporcu sayısına göre
belirlenen, 3 federasyondan toplamda 17
antrenörün yanı sıra Buz Pateni Hakemi
olarak Hazar Güldür görev yaptı.
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SPORCULARIMIZIN
PERFORMANSLARI
VE GELECEK İÇİN
ÖNERİLER
Spor Dalları

Altın

Gümüş

Bronz

Alp Disiplini

–

–

–

Artistik Buz Pateni

–

–

-

Biatlon

–

–

–

Curling

–

–

–

Kayaklı Koşu

–

–

–

Kısa Mesafe Sürat Pateni

–

1

1

–

1

1

TOPLAM

Oyunlar süresince sporcularımızın ve takımlarımızın
elde ettiği sonuçları özetlemek ve performanslarını
değerlendirmek gerekirse,
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Kısa Mesafe Sürat Pateni
Oyunlarda madalya kazandığımız tek spor dalı kısa mesafe sürat pateni oldu. 2 erkek ve 2 kız
sporcuyla Oyunlara katılan milli takımımızda özellikle erkek sporcularımız başarılı performanslar
sergilediler.
Bu sene itibarıyla büyükler kategorisinde de yarışmaya başlayan sporcumuz Furkan Akar 1500m
ve 500m yarışlarında madalya kazanırken, son gün yapılan 1000m yarışında talihsiz şekilde
düşerek madalya şansını kaçırdı. Ancak genel performans olarak kısa mesafe sürat pateninde
EYOF 2019’u en iyi 3 sporcudan biri olarak tamamladı.
Bir yaş küçük olarak yarışan Muhammed Emir Han da 1500m ve 500m yarışlarını ilk 8 içinde
tamamlarken, 1000m yarışında düştükten sonra yarışı tamamlayamadı.
Kız sporcularımız ise antrenman eksikleri, Erzurum’da yapılan milli takım kamplarına yeterli
sayıda katılamamaları ve uluslararası yarışma tecrübeleri olmamasından dolayı EYOF 2019’da
diğer ülke sporcularının çok gerisinde kaldılar.

Furkan AKAR

Melike SELEN

Nazlıcan UZUNER
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Muhammed Emir HAN

Erkeklerde bu yaş kategorisinde sporcularımızın Rusya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin
sporcularından önde oldukları, Polonya ve Macaristan’ın sporcularıyla da çok yakın seviyede
oldukları gözlemlenmiştir. Her ne kadar Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyatlarda bu sporun en
başarılı ülkeleri olan Güney Kore, Japonya ve Çin’den gelen sporcuların seviyeleri tüm Avrupa’nın
üzerinde olsa da Türk sporcuların doğru planlamayla çalışmaya devam etmeleri durumunda,
yakın gelecekte tarihte ilk kez Olimpiyat Oyunları’na katılma şansını yakalaması sürpriz
olmayacaktır.
Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
6 ay önce Polonyalı antrenör Anna Lukanova-Jakubowska ile çalışmaya başlayan milli
takımımızın teknik ekibinde görev yapan üç Türk antrenörün İngilizce seviyelerini geliştirmeleri
ve uzman yabancı antrenörden sporculara bilgi aktarımını eksiksiz şekilde yapmaları,
Üç Türk antrenörün dönem dönem değişerek, uzman yabancı antrenörün Polonya’da geçirdiği
zamanlarda ona eşlik ederek, hem Polonya sistemini gözlemlemeleri hem de milli takımın
hazırlık sürecinin planlanmasında daha çok bilgi sahibi olmaları,
İlk etapta kondisyon ve fiziksel gelişim konularında uzman bir antrenörün teknik ekipte görev
alması ve ilerleyen süreçte hedef sporcuların fiziksel ölçüm ve performans testlerinin yapılarak,
antrenman programlarının sporcuya özgü şekilde yeniden düzenlenmesi,
Gençler kategorisindeki sporcuların büyükler kategorisindeki sporcularla beraber
çalışmalarının EYOF’ta yarışan sporcularımıza olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Potansiyeli
yüksek genç sporcuların büyükler milli takım kamplarına katılmaya devam etmeleri,
Özellikle Erzurum ve çevre illerde, ayrıca hali hazırda buz pateni salonu bulunan Kocaeli ve
çevresinde de yetenek taramaları yapılarak yeni genç sporcuların bu spora kazandırılması ve
milli takım sporcu havuzunun genişletilmesi,
Kocaeli’den bir antrenörün teknik ekibe dahil edilerek, düzenlenen milli takım kamplarının
tamamına katılması ve Polonyalı uzman antrenörün antrenman programı dahilinde bölgede
çalışan milli sporcularla ilgilenmesi,
Genç kız sporcu sayısının arttırılması ve yetenek seçiminin daha geniş sporcu havuzundan
yapılarak, gelecekte büyük kadınlar kategorisinde yarışacak sporcular yetiştirilmesidir.
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Artistik Buz Pateni
Bireysel erkeklerde çalışmalarını ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan bir kulüpte Amerikalı
antrenörü eşliğinde sürdüren Alp Eren Özkan ve bireysel kızlarda çalışmalarını Ankara’da
sürdüren Güzide Irmak Bayır Oyunlarda ülkemizi temsil etti.
Alp Eren Özkan, 15 ülkeden birer sporcunun katıldığı bireysel erkekler yarışmasını kısa ve serbest
programları sonucu 9. sırada, Güzide Irmak Bayır ise 30 ülkeden birer sporcunun katıldığı
bireysel kızlar yarışmasını kısa ve serbest programları sonucu 22. sırada tamamladı. Sadece
Avrupa ülkelerinin katıldığı ve her ülkenin bir sporcudan fazla sporcu ile yarışmalara katılamadığı
Oyunlarda, sporcularımızın genel olarak performansları beklentinin altında kaldı.
Oyunlardan iki ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan ve bu yaş kategorisinde
ülkenin en iyi genç sporcuları olan Irmak ve Alp Eren’den daha yüksek seviyede performanslar
bekleniyordu. Irmak’ın geçtiğimiz sene boyunca yeterli sayıda antrenman yapamaması ve
yarışmalar süresince hafif bir sakatlığının olması onu olumsuz yönde etkileyen faktörler oldu.
Antrenmanlarına, kendisi de eski bir Olimpik sporcu olan antrenörü Tiffany Chin ile birlikte devam
eden Alp Eren’in ise kendisini geliştirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu gözlemlendi.
Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
Buz Pateni Federasyonu tarafından içerisinde her bir disiplin için (tek erkekler, tek kadınlar,
çiftler ve buz dansı) en az bir yabancı uzman antrenör, koreograf ve Türk antrenörlerin
bulunacağı bir teknik ekibin kurulması,
Daha geniş bir sporcu havuzundan yetenek seçimlerinin yapılması ve her yaş kategorisinde
yatırım yapılacak hedef sporcuların belirlenerek Olimpiyat hedefi doğrultusunda kısa vadede 4
yıllık ve uzun vadede 8 yıllık planlamanın teknik ekip tarafından yapılması,

Alperen ÖZKAN

Güzide Irmak BAYIR
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Hedef olarak belirlenen sporcuların yurt dışında katılacakları yarışmaların belirlenerek,
uluslararası tecrübelerinin arttırılması ve bu sayede özgüvenlerinin yükselmesi,
İstanbul, İzmir, Ankara ve Erzurum’da bulunan buz pateni salonlarından en az birinin merkez
olarak belirlenerek, tüm disiplinlerde yatırım yapılacak Olimpik seviyeye aday sporcuların ve
yabancı uzman antrenörlerin dahil olduğu teknik ekiplerin bir araya getirilmesi ve milli takımın
kulüp yapısında çalışmalarını yerleşik olarak bu merkezde sürdürmesi,
Türkiye genelinde buz pateni salonlarının verimli ve koordineli kullanılması için Buz Pateni
Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin kulüplerle iş birliği yaparak
doğru bir planlama yapılması ve küçük yaşlarda daha çok gencin bu spora kazandırılarak
sporcu havuzunun genişletilmesidir.
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Alp Disiplini
4 erkek ve 4 kız sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız beklentinin altında performanslar
sergilediler. Kız sporcularımız slalom ve büyük slalom yarışlarını tamamlayabilen sporcular
arasında Kosova, Kıbrıs, Gürcistan ve Belarus gibi ülkelerinin sporcularıyla beraber sıralamanın
sonlarında yer aldılar. Erkek sporcularımızdan slalom yarışmasını tamamlayabilen tek sporcumuz
çalışmalarını Norveç’te sürdüren Derin Berkin 39. oldu. Büyük slalom yarışmasını erkek
sporcularımızın hepsi tamamlarken, Hırvat asıllı milli sporcumuz Triel Abramovic yarışmayı 39.
sırada tamamlayarak kendine orta sıralarda yer bulabilen tek sporcumuz oldu.
Genel olarak bakıldığında iyi dereceler elde etmek ve madalya şansını kovalamak için pek çok
sporcunun risk aldıkları ve bazılarının yaptıkları hatalarla yarışma dışında kaldıkları gözlemlendi.
Bizim sporcularımızın büyük bir kısmının ise yarışmayı tamamlamak için fazla risk almadan
güvenli bir şekilde kaymayı tercih ettikleri görüldü.
Alp disiplini kış sporları arasında tüm dünyada rekabetin en yüksek olduğu spor dalı olarak dikkat
çekmektedir. Kış sporları kültürü çok yüksek olan pek çok ülkenin bu spora yatırım yaptığı ve hem
sporcu sayısı hem de yetenek seviyesi olarak bizim sporcularımızla aralarında büyük fark olduğu
gözlemlendi.

Derin BERKİN

Tiriel-Luka ABRAMOVIC

Fulya YÜCEL

Mine BAŞTAN
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Milli sporcularımızın genelde hobi olarak kayak sporuyla ilgilenmeye başladıkları ve devamında
milli takıma seçildikten sonra da yeterli sayıda yetişmiş yetenekli sporcumuz olmaması sebebiyle
rekabetçi kültürden uzak, rahat bir çalışma temposuyla Oyunlara ve yarışmalara katıldıkları
anlaşılmaktadır.
Sporcularımızın uluslararası tecrübelerinin az olmasının yanı sıra antrenman sayısı olarak da
yeterli çalışmayı yapamamış olmalarının da performansları üzerine olumsuz etkisi olduğu
görüldü.
Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
İş disiplini ve çalışkanlık özellikleri yüksek, sporcular ve idarecilerle yakın ve iyi ilişkiler
kurabilen ve alp disiplini spor dalında yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip uzman yabancı
antrenörün başında olacağı teknik ekip ile birlikte ülke genelinde işleyecek yeni bir sistem
kurulması,
Alp disiplini antrenörlerinin özellikle özel dersler vererek iyi bir gelir elde edebiliyor olmaları
milli takımlar için belli bir disiplin ve motivasyon altında çalışacak aday bulunmasını
zorlaştırıyor olsa da uzman yabancı antrenör ile sürekli birlikte çalışacak en az 2 Türk
antrenörün teknik ekibe dahil edilmesi,
Alp disiplininde gerçekten yarışmacı olacak ve rekabetin içinde yer alacak motivasyona ve
azme sahip hedef sporcuların belirlenerek, 4 yıllık bir planlama yapılması ve sporcuların
kampları, yurt dışında katılacakları yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans
takiplerinin yapılması,
Bu yeni sistemin kurularak yeni genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve bu sporcularla bir sonraki
EYOF’a katılınması, aksi takdirde bu spor dalında katılım yapılmamasıdır.

Yael SADİOĞLU

Asrın BECEREN

Peri TÜFEKÇİ

Yunuscan ERŞAN

17

Biatlon
Kayaklı koşu ve atıcılık sporlarının bir araya geldiği kış sporu olan biatlonda 4 erkek ve 4 kız
sporcumuz Oyunlarda ülkemizi temsil etti. Ayakta ve yatış pozisyonunda atışların yapıldığı
yarışmalarda, kaçan atışlar sonucu sporcuların ceza turu atmaları gerekiyor ve toplam sürelerini
olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, yapılan atışların başarısının yarışların sonucu üzerinde büyük bir
etkisi oluyor.
Sporcularımızın genel olarak atışlarda başarılı oldukları, ancak kayak parkurunda performans
olarak çok geride kaldıkları gözlemlendi. Sporcularımız arasından en başarılı sonucu alan Zeynep
Elif Durlanık, 10km bireysel yarışını 78 sporcu arasından 55. sırada tamamladı. Zeynep yarış
boyunca yaptığı 20 atıştan sadece 3’ünü kaçırdı. 78 sporcu arasından kendisi gibi 3 ve daha az
atış kaçıran sadece 22 sporcu olduğu dikkate alındığında, sporcularımızın kayak parkurundaki
performanslarının istenilen seviyenin ne kadar altında kaldığı daha iyi anlaşılmaktadır.
2 erkek ve 2 kız sporcumuzun takım olarak yarıştıkları bayrak yarışını 19 ülke arasında 19.
sırada tamamlaması, milli sporcularımızın biatlon sporunda rekabetçi olmak için özellikle kayak
performanslarını çok yukarı taşımaları gerektiğinin göstergesi oldu. Kayaklı koşu tekniklerinin yanı
sıra, fizik ve kondisyon anlamında da büyük aşama kaydedilmesi gerektiği gözlemlendi.

Abdurrahim Duman

Ayşe Kübra CANLI

Cihan Kartal

Mine KILIÇ

18

Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
Modern antrenman teknikleri, kondisyon antrenmanları, performans testleri ve sporcuların
eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar anlamında özellikle kayaklı koşu sporunda uzman
bir yabancı antrenör ile birlikte çalışılarak sporcuların kayak tekniklerinin ve performanslarının
geliştirilmesi,
Uzman yabancı antrenör ile birlikte kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık bir planlama
yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında katılınacak yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra
özellikle performans takiplerinin yapılması,
Kayaklı koşu sporunda uzman yabancı antrenörün yanı sıra biri kondisyoner ve biri atıcılık
konusunda uzman olmak üzere en az iki Türk antrenörün de milli takım teknik ekibinde görev
yapması,
Bolu Gerede’de bulunan ve ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan Arkut Dağı Kayaklı Koşu
tesisine bir atış poligonu eklenmesi, milli takım kampları için zaman zaman hem bu tesisten
yararlanılması hem de kayaklı koşu milli takımıyla yıl içinde ortak kamplar düzenlenmesi,
Uluslararası Biatlon Federasyonu’nun (IBU) Uluslararası Kayak Federasyonu’ndan (ISU) ve diğer
ülkelerin ulusal biatlon federasyonlarının da tamamen bağımsız ve ayrı bir federasyon olduğu
gibi, bünyesinde hali hazırda çok sayıda spor disiplini barındıran Kayak Federasyonu’ndan ayrı
Biatlon Federasyonu’nun kurulması konusunda çalışma yapılmasıdır.

Eyüp ASLAN

Harun ŞENASLAN

Lavin ÖREN

Zeynep Elif DURLANIK
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Kayaklı Koşu
Kış sporları arasında en zorlu spor dallarından biri olan kayaklı koşu spor dalında, 4 erkek ve 4 kız
sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız beklentinin çok altında performanslar sergilediler.
Sporcularımız genel olarak yarışmaları bu sporun çok gelişmiş olmadığı ve küçük ülkeler olan
Litvanya, Letonya ve Bulgaristan gibi ülkelerin sporcularıyla birlikte son sıralarda tamamladılar.
2 erkek ve 2 kız sporcumuzun takım olarak yarıştıkları bayrak yarışını 22 ülke arasında 19.
sırada tamamlaması, milli sporcularımızın kayaklı koşu sporunda rekabetçi olmak için üst seviye
sporcularla aramızda kapatılması gereken önemli bir fark olduğunun da göstergesi oldu.
Sporcularımızın yaşadığı en önemli sıkıntı olarak, özellikle kondisyon ve dayanıklılık bakımından
rekabet ettikleri diğer sporculardan geride olmaları gözlemlendi. Geçtiğimiz sene yeterli sayıda
antrenman yapamamalarının da bunun üzerinde etkisi büyüktü. Bunun yanı sıra teknik anlamda
da kendilerini ciddi şekilde geliştirmeleri gerektiği gözlemlendi.

Beyza Nur GÜMÜŞ

Mehmet TÜTÜN

Esranur AKPINAR

Murat ELKATMIŞ
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Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
Modern antrenman teknikleri, kondisyon antrenmanları, performans testleri ve sporcuların
eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar anlamında uzman bir yabancı antrenör ile birlikte
çalışılması,
Kayaklı koşu spor dalında gerçekten yarışmacı olmak ve rekabetin içinde yer almak için uzman
yabancı antrenör ile birlikte kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık bir planlama yapılarak
sporcuların kampları, yurt dışında katılınacak yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra özellikle
performans takiplerinin yapılması,
Uzman yabancı antrenörün yanı sıra biri kondisyoner olmak üzere en az iki Türk antrenörün
de milli takım teknik ekibine dahil edilerek antrenman planlamalarının daha sağlıklı hale
getirilmesi,
Bolu Gerede’de bulunan ve ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan Arkut Dağı Kayaklı Koşu
tesisinin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde “Kayaklı Koşu Üssü” haline
gelecek bir tesisin daha kurulması ve böylece Erzurum, Erzincan, Ağrı, Van, Kars gibi bu spor
dalı için büyük potansiyeli olan şehirler ve çevre illerden daha çok genç sporcunun bu spora
kazandırılarak sporcu havuzunun geliştirilmesidir.

Fatma YAVUZ

Mahinur SUNGUR

Salih Can DUMAN

Yusuf TALAY
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Curling
Ülkemizin gelişmekte kış sporlarından biri olan curling spor dalında 2 erkek ve 2 kız
sporcumuzdan oluşan milli takımımız karışık takım yarışmasında ülkemizi temsil ettiler.
Toplam 14 ülkenin 7 takımlı iki gruba ayrılarak maçlarını gerçekleştirdiği Oyunlarda milli
takımımız A grubunu 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6.sırada tamamladı.
Sporcularımızın ilk defa uluslararası bir organizasyona katılmaları ve bu sporda henüz çok yeni
olmaları göz önünde bulundurulduğunda özellikle grubun ikinci maçında, Oyunları daha sonra
altın madalya ile bitirecek olan, Büyük Britanya karşısında son kısımlarda yapılan küçük hatalar
sonucu yenilmelerine rağmen başarılı bir performans ortaya koydular. Oyunların genelinde ise
tecrübe eksikleri ve hem yarışma öncesi hem de yarışma esnasında stres yaşadıkları gözlemlendi.
curling sporunun önde gelen ülkeleriyle aramızda diğer kış sporlarındaki kadar büyük bir fark
olmadığı göz önüne alındığında ve sporcularımızın daha fazla antrenman yapmaları ve teknik
olarak da gelişimlerinin devam etmesi durumunda gelecekte Olimpiyatlarda yarışma hedefi
gerçekçi olacaktır.
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Gelecek Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusundaki önerilerimiz,
Modern antrenman teknikleri, kondisyon antrenmanları, performans testleri ve sporcuların
eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar anlamında uzman yabancı antrenörle yurt
içinde düzenlenecek antrenör seminerleriyle Türk antrenörlerimizin teknik yeterliliklerinin
arttırılması,
Henüz çok yeni bir spor olması ve diğer sporlardan farklı olarak sporcuların aktif sporculuk
hayatına uzun yıllar devam edebilmesi sebebiyle, halen faal olarak büyükler kategorisinde
milli sporculuk hayatına devam eden, antrenör olarak görev alabilecek yetenekte ve istekte
sporcular arasından seçim yapılarak alt yaş kategorilerinde milli takım antrenörü olarak
değerlendirilmesi (Bu Oyunlarda Bilal Ömer Çakır’ın başarıyla görev yaptığı gibi)
Sadece Erzurum’da yaşayan sporculardan oluşan sporcu havuzunun, özellikle çevre illerden
gelecek sporcularla genişletilerek yetenek seçimlerinin yapılması ve her yaş kategorisinde
yatırım yapılacak hedef sporcuların belirlenerek Olimpiyat hedefi doğrultusunda kısa vadede 4
yıllık ve uzun vadede 8 yıllık planlamanın teknik ekip tarafından yapılması,
Erzurum’da bulanan ve uluslararası standarttaki Curling Buz Salonu’nun bakımından sorumlu
teknik personelin uluslararası standartta eğitim alması ve tesisin bakımının eksiksiz yapılarak,
yılın 12 ayında kullanılmaya hazır şekilde tutulmasıdır.
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Genel Değerlendirme ve Öneriler
Kış sporları kültürünün halen gelişmekte olduğu ülkemizde, Erzurum kentinin 2011
yılında Universiade ve 2017 yılında EYOF’a ev sahipliği yapmasıyla beraber tesisleşmeye
önem verilmiş, tesis sayısı ve standardı yükselmiş ve önemli bir aşama kaydedilmiştir.
Diğer taraftan antrenörlerimizin teknik yeterlilikleri ve modern antrenman metotlarının
takip edilmesi konularında önlerinde kat etmeleri gereken önemli bir mesafe olduğu
görülmektedir.
Tüm kış spor dallarının milli takım teknik ekiplerinde, uzman yabancı antrenörlerin
yanlarında yetişecek motivasyonda ve potansiyelde Türk antrenörlerin görevlendirilerek,
bu antrenörlerin elde edecekleri donanımla Türk sporuna hizmet etmeleri ve Olimpik
seviyede elit sporcu yetiştirmeleri için imkan yaratılması büyük önem taşımaktadır.
Bu Oyunlarda alınan sonuçlar, sporcularımızın potansiyelleri hakkında fikir veriyor olsa
da asıl önemli hedef olan Kış Olimpiyat Oyunları’nda elde edilecek başarılara giden
yolda bir basamak olarak görülmesi gerektiğidir. Gençler seviyesinde düzenlenen bu
Oyunlarda jenerasyonların rekabeti söz konusu olduğu için ülkelerin performansları
oyundan oyuna değişkenlik göstermektedir. Ancak istikrarlı bir spor politikası ve
doğru bir modele sahip ülkeler her Oyunda belli bir seviyenin üzerinde performans
göstermektedir.
Sportif olarak bakıldığında, kısa kulvar sürat patenindeki kazanılan iki madalyanın, ev
sahibi olduğumuz Erzurum 2017 dışında kış EYOF’larında kazanılan ilk madalyalar olması
milli takımlarımız adına bu Oyunlardaki tek olumlu gelişme oldu. Ancak nihai hedef
olan Olimpiyatlarda başarı hedefi için, sadece Avrupa kıtasından değil, tüm dünyadan
ve çok sayıda jenerasyondan rakipleriyle rekabet edecek olan bu genç sporcularımızın
önlerinde çok iyi planlanması gereken uzun bir yol bulunuyor.
Sporcularımızın düşük performans göstermelerindeki sebeplerden biri de, Kayak
Federasyonu yönetim kademesinde yaşanan iç anlaşmazlıklar sonucu seçim sürecinin
olması gerekenden çok daha uzun sürmesi sebebiyle, 6 ay gibi uzun bir süre milli takım
kamplarının düzenlenememesi ve bu sebeple milli sporcuların ve antrenörlerin hem
bu Oyunlara hem de diğer büyük şampiyonalara hazırlık ve çalışmalarını ciddi şekilde
sekteye uğratması oldu.
Buna ek olarak, mevcut sporcuların, daha önceki EYOF organizasyonlarında başarılı olmuş
sporcular dahil, büyük bir bölümünün eğitim ve sporculuk kariyerleri arasında seçim
yapmakta kararsız kalmaları Olimpiyatlar seviyesinde sporcu yetiştirme konusunda sıkıntı
yaratmaktadır.
EYOF’larda yarışacak sporcular belirlenirken, sporcuların potansiyelleri ve yetenek
seviyelerinin yanı sıra gelecekte Olimpiyatlarda yarışacak motivasyona ve çalışma azmine
sahip olmalarına özellikle dikkat etmek bu sebeple büyük önem taşımaktadır. EYOF
sonrası eğitim hayatına öncelik vererek veya çeşitli sebeplerle çalışma azmini yitirerek
sporculuk hayatını bitiren sporculara yapılan tüm yatırımlar da boşa gitmektedir. Bu
sebeple sporcu seçimi yapılırken Oyunların izin verdiği maksimum kotayı doldurmak için
değil, geleceğin Olimpik seviyede sporcularının tecrübe kazanmaları ana amaç olmalıdır.
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Sporcuların teknik ekip desteği olarak kısıtlı imkanlara sahip olması da bir başka
sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Teknik ekiplerin oluşturulmasıyla ilgili genel
olarak,
Beslenme konusunda bir uzmanla beslenme programının yıl boyunca
planlanması,
Yarışma öncesi ve esnasında oluşan stresi önlemek amacıyla belli aralıklarla sabit
bir spor psikoloğuyla çalışılması,
Sadece büyük organizasyonlarda ve sakatlık sonrasında değil, yıl boyunca belli
aralıklarla sakatlık önleyici yöntemlerin kullanılmasıyla sakatlık riskini en aza
indirecek kış sporlarında uzman bir spor hekimi ve fizyoterapistle çalışılması
sporcuların antrenman ve yarışma performanslarını olumlu yönde etkileyecektir.
Kış sporlarında sporcu havuzunun çok dar olması sebebiyle yetenek seçimi yapmak
çok zor hale gelmektedir. Genç sporcuların fiziksel özelliklerine ve yeteneklerine
göre spor dallarına yönlendirilmesi ve bu doğrultuda yetiştirilmeleri, kış sporlarında
ülkemize elit seviyede (Olimpiyat madalyası kazanmaya aday) sporcu kazandırılması
için en önemli gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır.
Kış sporlarının iklim ve coğrafyaya bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
her spor için uygun olan bölgeler belirlenerek, bu bölgelerde hali hazırda bulunan
tesislerin seçilen spor için merkez üs haline getirilmesi hem lojistik olarak hem
de antrenman planlamalarının daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bazı yapısal
eksiklikleri bulunan veya bakım konusunda istenilen seviyede olmayan tesislerin ise
gerekli çalışmanın yapılması sonrası merkez olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Özellikle kışın uzun sürdüğü ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunan ilkokul
ve ortaokul çağındaki öğrencilerin kış sporlarıyla tanıştırılmaları ve düzenli aralıklarla
yapılacak özel faaliyetler ve projeler ile desteklenerek daha çok sayıda çocuğun
yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda kış sporları sporcusu olmasının, genç sporcu
havuzunun gelişmesine büyük katkısı olacaktır.
Federasyonlar tarafından kafileye dahil edilen ve kendi federasyonunun antrenör ve
sporcularından sorumlu sportif idarecilerin Sporcu Köyünde kalmaları, diğer idareci
ve yönetim kurulu üyelerinin ise kafile dışında bir otelde kalarak yarışmaları yakından
takip etmesi kafilemizden sorumlu genel idarecilerimizin daha sağlıklı şekilde
çalışmalarına imkan sağlayacaktır.
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Fakülteleri’nde kış spor dalları antrenörlüğü
ve yöneticiliği bölümlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin arttırılması
gerekmektedir. Bu bölümlerden mezun olan antrenör ve idarecilerin de ilgili
federasyonların, yerel yönetimlerin ve kulüplerin bünyesinde aktif rol alarak kış
sporlarının gelişimine fayda sağlaması hedeflenmelidir.
Oyunlarda kafilemizin kullandığı kıyafetlerin belirlenmesi aşamasında genç sporcu
trendleri ve sporcu görüşlerinin yanı sıra, kıyafet seçimi başarılı olan diğer ülkelerin
seçimleri göz önüne alınarak kış sporlarına uygun ve ülkemizi en iyi şekilde temsil
edecek tasarımların seçilmesi uygun olacaktır.
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Yarışma ve Antrenman Tesisleri

IGMAN–VELIKO POLJE: Kayaklı Koşu
JAHORINA: Alp Disiplini
JAHORINA–DVORIŠTA: Biatlon
PALE (PEKI): Curling
SKENDERIJA: Artistik Buz Pateni – Kısa Mesafe Sürat Pateni
Alp Disiplini, Biatlon ve Curling tesisleri Doğu Saraybosna bölgesinde yer alırken diğer yarışma
tesislerinin tamamı Saraybosna’da yer almaktaydı. Tesislerin eski ancak ihtiyaçlara cevap
verecek şekilde olduğu gözlemlenirken, tek eksiklik olarak seyirci ilgisinin hemen hemen tüm
yarışmalarda yetersiz kaldığı görüldü.
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Sporcu Köyü
Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör ve
idareciler Holywood Hotel’de konakladılar.
Saraybosna Havalimanına 10 dakika mesafede
bulunan Hollywood Hotel’de biatlon için silah
deposu, wax odaları, doping kontrol odası vb.
teknik odalar yer aldı. Otel merkezli olarak,
NOC Koordinasyon Ofisi ile temaslar ve
gerekleri, odalarda kalacak kafilenin odalara
yerleştirilmeleri, anahtar tanzimleri, kafilenin
kendi içinde sağlıklı iletişim sağlaması için
Whatsapp (yaygın mesajlaşma uygulaması)
grubunun kurulması, günlük müsabaka
programının kafileye iletilmesi, Oyunlara katılan
tüm sporcu, antrenör, idareci, sağlık görevlilerine
verilen katlım sertifikasının dağıtımı, kapanış
sonrası sağlık odası, konaklanan odalardan çıkış
işlemlerinin tamamlanması, bir gün önceden
kafilenin tüm teknik ekipmanının havalimanına
ulaştırılması ve kafilenin her türlü ihtiyacı ile
yakından ilgilenilmesi görevleri yerine getirildi.
Genel idarecilerimizle birlikte, antrenör ve
sporcularımızla ayrı ayrı toplantılar yapılarak
Oyunlar süresince ihtiyaçları olacak bilgiler
paylaşıldı, sorular cevaplandırıldı. Otel
odalarından birinin sağlık hizmetleri odası olarak
tanzim edilerek kafilemizde yer alan takım doktorumuz ve masörümüz kafilemize hizmet verdi.
Otelde yemekler kaliteli ve yeterli çeşitlilikteydi. Kafilemizin konakladığı odalar temiz ve yeniydi.
Odaların temizliği günlük olarak yapıldı. Kafilemiz, otelin A bloğunda 3. ve 4. katlarda bulunan en fazla
4 kişilik toplam 18 odada konakladılar.
Organizasyon Komitesi, otelin her alanında ve yarışmaların yapıldığı tesislerde ücretsiz internet
erişimi sağladı. Köye yürüme mesafesinde bulunan sağlık merkezi “Dom Zdravlja Ildža”da bulunan
poliklinikler 07:00 – 20:00 saatleri arasında temel sağlık hizmetlerini ve acil durum ihtiyacı olması
durumunda 24 saat boyunca hizmet verdi. Otelin içerisinde NOC Koordinasyon Bölümü, Spor Bilgi
Merkezi, Ulaşım, Akreditasyon, Bilet, Finans konularında kurulan masalar ihtiyacı olan kafilelere
hizmet verdi.
Organizasyonda yaklaşık 700 gönüllü görev yaptı. Türkiye’ye tahsis edilen 3 gönüllü Oyunlar süresince
kafilemize yardımcı oldu.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) temsilcileri ve misafirler ise Hollywood Hotel’in karşısında yer alan
Hills Hotel’de konakladılar.
Her gün yapılan yarışmalar sonrasında kazanılan madalyalar, Holywood Hotel ve Hills Hotel’in
arasında yer alan Medal Plaza’da saat 19:30’da düzenlenen Madalya Töreni ile sahiplerine takdim
edildi.
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Ulaşım
Kafilemizin Saraybosna Havalimanı’ndan Sporcu Köyüne ulaşımı otobüsler ile sağlandı. Yolculuk
yaklaşık 10 dakika kadar sürdü. Alp disiplini, snowboard ekipmanları ve biatlon silahları
konaklanacak otele götürülmek üzere lojistik aracına yüklendi ve köyde bulanan Spor Ekipmanları
Depolama Alanından teslim alındı. Biatlon ve kayaklı koşu ekipmanları direkt olarak yarışma
tesislerine götürüldü.
Sporcular, idareciler ve antrenörlerimiz yarışmaların yapılacağı tesislere ulaşımlarını farklı
güzergâhlar için hizmet veren otobüsler ile sağladılar. İlk günler otobüs sayısı ve saatlerinde
sorunlar yaşansa da ilerleyen günlerde aksaklıklar giderildi. Kafilemizin büyük bir bölümünün
ulaşımları, yarışmalarının yapıldığı tesislerin otele uzak olması sebebiyle yaklaşık 40 dakika sürdü.
Açılış Töreni için ulaşım otelden açılışın yapılacağı stada 15 dakika gibi bir zamanda otobüsler ile
sağlandı. Tören geçişi sonrası erken ayrılmak isteyen kafileler için de otobüsler hizmet verdi. Açılış
Töreni sonrası kafilemiz hızlı ve düzenli bir şekilde otele ulaştı.
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Kurumsal İletişim
TMOK, web sitesi ve sosyal medya hesapları ile sahip olduğu tüm iletişim kanallarını kullanarak
Saraybosna ve Doğu Saraybosna EYOF 2019 süresince milli sporcularımız, Federasyonlarımız,
basın ve tüm spor takipçileri için haber ve bilgi kaynağı olma rolünü sürdürdü.
Saraybosna ve Doğu Saraybosna EYOF 2019 öncesinde Oyunlar için açılan web sayfasında
Oyunlara katılacak sporcularımız, organizasyon ile ilgili genel bilgiler, yarışma takvimi, tesisler,
geçmiş EYOF’lar gibi konularda içerikler geliştirildi, bunlar sosyal medya hesaplarında TMOK
takipçileri ve basın ile paylaşıldı.
Oyunlar öncesinde EYOF 2019’a katılacak milli sporcularımızla bir araya gelerek antrenmanlarında
fotoğraf ve video röportaj çekimleri gerçekleştirildi, bu içerikler tüm sosyal medya kanallarında
paylaşıldı, TMOK takipçileri sporcularımız ve Oyunlar hakkında bilgilendirildi.
Basın ile Oyunların öne çıkan noktaları, sporcularımız ve yarışacakları spor dalları, geçmiş
başarıları gibi Oyunları takip etmelerini kolaylaştıracak her türlü bilgi Oyunlar öncesinde
paylaşılıldı.
Saraybosna ve Doğu Saraybosna EYOF 2019’u yerinden takip eden Kurumsal İletişim Birimimiz,
Oyunlar süresince milli sporcularımızın yarışmalarında aldığı sonuçları anlık ve Türkçe/İngilizce
olarak takipçileri ve basın ile paylaşmış, sporcularımızla yarışmalarında gerçekleştirdiği röportajlar
ile onlara sevinç ve coşkularını ülkemiz ile paylaşma imkanı sundu. Sporcularımızın EYOF 2019
yolculuğuna çıkışından, Açılış Töreni, Sporcu Köyünde geçirdikleri zaman ve yaptıkları aktiviteler,
yarışmaları öncesindeki antrenmanları, yarışmalarından görüntüler, aldıkları sonuçlar, yarışmaları
sonrası değerlendirmeleri, Kapanış Töreni ve Saraybosna’dan ayrılışlarına kadar, Oyunlardaki
hemen her anlarına TMOK takipçileri ve basın yakından tanıklık etme şansı buldu.
EYOF 2019’u yerinden takip eden TRT ve Anadolu Ajansı görevlileri ile iş birliği halinde çalışıldı,
kendilerine yarışmaları daha verimli takip etmelerini sağlayacak bilgiler günlük olarak aktarıldı;
sporcular, antrenörler ve idareciler ile yapacakları söyleşiler için planlama ve röportaj içerikleri
hakkında katkı sunuldu.
Oyunların ardından ise milli sporcularımızın aldıkları tüm sonuçlar ve Oyunlar genel bilgileri basın
ile paylaşıldı. Tüm bu İletişim çalışmaları, GSB, ilgili Federasyonlar ve milli sporcularımız arasında
iyi bir etkileşim sağlamıştır.
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Kapanış Töreni
2019 Saraybosna ve Doğu Saraybosna EYOF, 15 Şubat tarihinde tüm kafilelerin katılımıyla Doğu
Saraybosna’da düzenlenen sade bir Kapanış Törenine ev sahipliği yaptı. Kapanış Töreninde Türk
Bayrağımızı Kısa Mesafe Sürat Pateni sporcumuz Muhammed Emir Han taşıdı. Sporcular bir
haftalık rekabet ve heyecan dolu haftayı Törende keyifli saatler geçirerek kapattılar. Son günün
madalyalarının da verildiği Kapanış Töreni, Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka ve
Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Nenad Vukovic’in EOC Bayrağını bir sonraki Kış EYOF’a 2021
yılında ev sahipliği yapacak Finlandiya’nın Vuokatti kenti Belediye Başkanı Mika Kilpelainen’e
devretmesi ile sona erdi.
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EYOF 2019
SONUÇLAR

Saraybosna & Doğu Saraybosna 2019 Madalya Dağılımı
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
14
16
17
17
17
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Ülke
Norveç
İsviçre
France
Avusturya
Macaristan
Rusya
Slovakya
Polonya
Almanya
İtalya
Çekya
Birleşik Krallık
Slovenya
Belarus
Finlandiya
Türkiye
Belçika
Estonya
Litvanya
Hollanda
Ukrayna
Arnavutluk
Andorra
Ermenistan
Bosna Hersek
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Danimarka
Gürcistan
Yunanistan
İzlanda
Kosova
Liechtenstein
Lüksemburg
Makedonya
Moldova
Karadağ
Potekiz
Romanya
San Marino
Sırbistan
İspanya
İsveç

Altın
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gümüş
1
5
3
1
0
7
2
1
1
3
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34

Bronz
5
2
4
2
3
3
0
2
1
1
1
1
0
2
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Toplam
12
12
11
6
6
12
4
5
4
5
2
2
2
3
3
2
1
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Saraybosna & Doğu Saraybosna 2019 Sonuçlar
SPOR DALI

E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN

Asrın BECEREN

YARIŞMA

Büyük
Slalom

Final

1. inişte yarışı tamamlayamadı ve genel
sıralamaya giremedi.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:11.38, 2. inişi 1:09.37 ve
toplamda 2:20.75 derecesiyle yarışmayı
57. sırada tamamladı.

Final
Slalom

1. inişi 1:03.92, 2. inişi 1:03.80 ve
toplamda 2:07.72 derecesiyle yarışmayı
39. sırada tamamladı.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:08.54, 2. inişi 1:06.10 ve
toplamda 2:14.64 derecesiyle yarışmayı
39. sırada tamamladı.

E

Yunuscan
ERSAN
ALP
DİSİPLİNİ

Final

Slalom

1. inişte yarışı tamamlayamadı ve genel
sıralamaya giremedi.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:11.19, 2. inişi 1:10.03 ve
toplamda 2:21.22 derecesiyle yarışmayı
60. sırada tamamladı.

Final
Slalom

1. inişi 1:08.91 derecesiyle bitirdi ancak
2. inişte yarışı tamamlayamadı ve genel
sıralamaya giremedi.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:23.24, 2. inişi 1:28.62 ve
toplamda 2:51.86 derecesiyle yarışmayı
62. sırada tamamladı.

Fulya YÜCEL

Final
Slalom

1. inişi 1:03.21 derecesiyle bitirdi ancak
2. inişte yarışı tamamlayamadı ve genel
sıralamaya giremedi.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:22.91, 2. inişi 1:27.37 ve
toplamda 2:50.28 derecesiyle yarışmayı
60. sırada tamamladı.

Mina BAŞTAN

Final
Slalom

1. inişi 1:06.94, 2. inişi 1:17.77 ve
toplamda 2:24.71 derecesiyle yarışmayı
51. sırada tamamladı.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:21.45, 2. inişi 1:27.15 ve
toplamda 2:48.60 derecesiyle yarışmayı
59. sırada tamamladı.

K
Peri TÜFEKÇİ

1. inişi 1:12.71, 2. inişi 1:10.59 ve
toplamda 2:23.30 derecesiyle yarışmayı
64. sırada tamamladı.

Slalom

Derin BERKİN

Tiriel
ABRAMOVIC

SONUÇ

Final

Slalom

1. inişte yarışı tamamlayamadı ve genel
sıralamaya giremedi.

Büyük
Slalom

1. inişi 1:27.02, 2. inişi 1:30.95 ve
toplamda 2:57.97 derecesiyle yarışmayı
67. sırada tamamladı.

Yael SADİOĞLU

Final
Slalom
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1. inişi 1:03.05, 2. inişi 1:08.26 ve
toplamda 2:11.31 derecesiyle yarışmayı
47. sırada tamamladı.

SPOR DALI

E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN

E

Alp Eren
ÖZKAN

Bireysel
Erkekler

ARTİSTİK
BUZ
PATENİ
K

Güzide Irmak
BAYIR

Biresyel
Kızlar

YARIŞMA

SONUÇ

Kısa
Program

50.18 puan alarak kısa programı 9. sırada
tamamladı.

Serbest
Program

94.12 puan alarak serbest programı 9.
sırada tamamladı. Toplamda 144.30
puana ulaşarak yarışmayı genel
sıralamada 9. sırada tamamladı.

Kısa
Program

33.80 puan alarak kısa programı 25.
sırada tamamladı.

Serbest
Program

70.15 puan alarak serbest programı
19. sırada tamamladı. Toplamda
103.95 puana ulaşarak yarışmayı genel
sıralamada 22. sırada tamamladı.

Sprint
7.5 km
Abdurrahim
DUMAN

Final
Bireysel
12.5 km

Yatış pozisyonunda 5 ve ayakta duruş
pozisyonunda 3 olmak üzere toplam
8 atış kaçırdı ve 52:45.7 derecesiyle
yarışmayı 59. sırada tamamladı.

Sprint
7.5 km

Yatış pozisyonunda 3 olmak üzere
toplam 3 atış kaçırdı ve 29:14.0
derecesiyle yarışmayı 68. sırada
tamamladı.

Cihan KARTAL

BİATLON

Yatış pozisyonunda 2 ve ayakta duruş
pozisyonunda 1 olmak üzere toplam
3 atış kaçırdı ve 29:03.7 derecesiyle
yarışmayı 66. sırada tamamladı.

Final
Bireysel
12.5 km

Yatış pozisyonunda 3 ve ayakta duruş
pozisyonunda 7 olmak üzere toplam
11 atış kaçırdı ve 56:06.6 derecesiyle
yarışmayı 77. sırada tamamladı.

Sprint
7.5 km

Yatış pozisyonunda 4 ve ayakta duruş
pozisyonunda 1 olmak üzere toplam
5 atış kaçırdı ve 29:39.5 derecesiyle
yarışmayı 74. sırada tamamladı.

E

Eyüp ARSLAN

Final
Bireysel
12.5 km

Yatış pozisyonunda 8 ve ayakta duruş
pozisyonunda 6 olmak üzere toplam
14 atış kaçırdı ve 59:14.8 derecesiyle
yarışmayı 85. sırada tamamladı.

Sprint
7.5 km

Yatış pozisyonunda 2 ve ayakta duruş
pozisyonunda 3 olmak üzere toplam
5 atış kaçırdı ve 29:14.9 derecesiyle
yarışmayı 69. sırada tamamladı.

Harun
ŞENASLAN

Final
Bireysel
12.5 km

36

Yatış pozisyonunda 6 ve ayakta duruş
pozisyonunda 5 olmak üzere toplam
11 atış kaçırdı ve 55:19.2 derecesiyle
yarışmayı 73. sırada tamamladı.

SPOR DALI

E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN

YARIŞMA

SONUÇ
Yatış pozisyonunda 2 olmak üzere
toplam 2 atış kaçırdı ve 27:16.2
derecesiyle yarışmayı 62. sırada
tamamladı.

Sprint 6 km
Ayşe Kübra
CANLI

Final
Bireysel
10 km

Yatış pozisyonunda 3 ve ayakta duruş
pozisyonunda 4 olmak üzere toplam
7 atış kaçırdı ve 49:51.9 derecesiyle
yarışmayı 69. sırada tamamladı.

Sprint 6 km

Yatış pozisyonunda 1 ve ayakta duruş
pozisyonunda 2 olmak üzere toplam
3 atış kaçırdı ve 27:39.4 derecesiyle
yarışmayı 69. sırada tamamladı.

Zeynep Elif
DURLANIK

Final
Bireysel
10 km

Yatış pozisyonunda 1 ve ayakta duruş
pozisyonunda 2 olmak üzere toplam
3 atış kaçırdı ve 45:09.5 derecesiyle
yarışmayı 55. sırada tamamladı.

Sprint 6 km

Yatış pozisyonunda 2 ve ayakta duruş
pozisyonunda 2 olmak üzere toplam
4 atış kaçırdı ve 29:33.3 derecesiyle
yarışmayı 73. sırada tamamladı.

K

BİATLON

Lavin ÖREN

Final
Bireysel
10 km

Yatış pozisyonunda 4 ve ayakta duruş
pozisyonunda 3 olmak üzere toplam
7 atış kaçırdı ve 51:22.3 derecesiyle
yarışmayı 73. sırada tamamladı.

Sprint 6 km

Yatış pozisyonunda 2 ve ayakta duruş
pozisyonunda 3 olmak üzere toplam
5 atış kaçırdı ve 29:16.4 derecesiyle
yarışmayı 72. sırada tamamladı.

Mine KILIÇ

Final
Bireysel
10 km

Yatış pozisyonunda 2 ve ayakta duruş
pozisyonunda 6 olmak üzere toplam
8 atış kaçırdı ve 48:16.0 derecesiyle
yarışmayı 69. sırada tamamladı.

Takım
Bayrak

Zeynep DURLANIK toplam 2 atış kaçırıp
23:13.6 derecesi, Kübra CANLI toplam
11 atış kaçırıp 28:12.1 derecesi, Cihan
KARTAL toplam 3 atış kaçırıp 26:45.1
derecesi, Abdurrahim DUMAN toplam
8 atış kaçırıp 27:46.9 derecesi ve takım
halinde toplamda 1:45:57.9 dereceleriyle
19. sırada yarışmayı tamamlamışlardır.

Zeynep Elif
DURLANIK
Mix

Ayşe Kübra
CANLI
Abdurrahim
DUMAN

Final

Cihan KARTAL
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SPOR DALI

E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN

YARIŞMA

SONUÇ

Grup Maçı - 0-2, 0-3, 0-2, 3-0, 0-1, 1-0, 0-1 setleri
RUSYA
sonucu rakiplerine 4-9 kaybettiler.
Grup Maçı
- BÜYÜK
BRİTANYA
Nisanur KAYA
CURLING

Mix

Şafak
ÇALIKUŞU
Kadir POLAT

0-1, 1-0, 0-1, 0-1, 1-0, 0-2, 0-1 setleri
sonucu rakiplerine 2-6 kaybettiler.

Grup Maçı - 2-0, 0-4, 1-0, 0-1, 1-0, 2-0, 0-1, 0-1 setleri
DANİMARKA sonucu rakiplerine 6-7 kaybettiler.
Karışık
Takım

Beytullah
ÖZKAN

Grup Maçı -

0-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-2, 0-1, 1-0, 0-1 setleri
sonucu rakiplerine 2-6 kaybettiler.

Grup
Maçı - ÇEK

0-2, 0-1, 0-2, 2-0, 0-1, 2-0, 0-4 setleri
sonucu rakiplerine 4-10 kaybettiler.

1-0, 0-1, 0-1, 3-0, 1-0, 2-0, 1-0 setleri
Grup Maçı - sonucu rakiplerini 8-2 yendiler ve
AVUSTURYA grubu 6. sırada tamamlayarak gruptan
çıkamadılar.
37:58.2 derecesiyle yarışmayı 73. sırada
tamamladı.

Klasik
10 km
Mehmet
TÜRÜN

Murat
ELKATMIŞ
KAYAKLI
KOŞU

E

Salihcan
DUMAN

Yusuf TALAY

Serbest
7.5 km

Final

22:47.7 derecesiyle yarışmayı 65. sırada
tamamladı.

Sprint

3:37.37 derecesiyle yarışmayı 70. sırada
tamamladı.

Klasik
10 km

39:36.5 derecesiyle yarışmayı 79. sırada
tamamladı.

Serbest
7.5 km

Final

23:37.0 derecesiyle yarışmayı 78. sırada
tamamladı.

Sprint

3:44.39 derecesiyle yarışmayı 77. sırada
tamamladı.

Klasik
10 km

38:54.5 derecesiyle yarışmayı 75. sırada
tamamladı.

Serbest
7.5 km

Final

23:28.9 derecesiyle yarışmayı 75. sırada
tamamladı.

Sprint

3:38.29 derecesiyle yarışmayı 72. sırada
tamamladı.

Klasik
10 km

40:08.4 derecesiyle yarışmayı 81. sırada
tamamladı.

Serbest
7.5 km

Final

23:29.9 derecesiyle yarışmayı 76. sırada
tamamladı.
3:52.87 derecesiyle yarışmayı 81. sırada
tamamladı.

Sprint
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E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN

YARIŞMA

Klasik
7.5 km
Beyza Nur
GÜMÜŞ

Fatma YAVUZ

K

KAYAKLI
KOŞU

Esra AKPINAR

Mahi Nur
SÜNGÜR

SONUÇ
34:27.3 derecesiyle yarışmayı 68. sırada
tamamladı.

Serbest
5 km

Final

18:30.0 derecesiyle yarışmayı 65. sırada
tamamladı.

Sprint

4:33.78 derecesiyle yarışmayı 69. sırada
tamamladı.

Klasik
7.5 km

32:46.8 derecesiyle yarışmayı 64. sırada
tamamladı.

Serbest
5 km

Final

18:02.2 derecesiyle yarışmayı 61. sırada
tamamladı.

Sprint

4:22.95 derecesiyle yarışmayı 59. sırada
tamamladı.

Klasik
7.5 km

33:40.6 derecesiyle yarışmayı 67. sırada
tamamladı.

Serbest
5 km

Final

18:19.6 derecesiyle yarışmayı 64. sırada
tamamladı.

Sprint

4:26.00 derecesiyle yarışmayı 61. sırada
tamamladı.

Klasik
7.5 km

38:15.8 derecesiyle yarışmayı 74. sırada
tamamladı.

Serbest
5 km

Final

19:36.8 derecesiyle yarışmayı 76. sırada
tamamladı.
4:30.03 derecesiyle yarışmayı 66. sırada
tamamladı.

Sprint
Mehmet
TÜRÜN
Mix

Salihcan
DUMAN

Takım
Bayrak

Final

1:12:07.3 toplam dereceleriyle yarışmayı
19. sırada tamamladılar.

Elemeler

0:43.808 derecesiyle serisinde 2. olarak
çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Final

0:43.101 derecesiyle serisinde 2. olarak
yarı finale yükseldi.

Yarı Final

0:43.277 derecesiyle serisinde 1. olarak
A-Finaline yükseldi.

A-Final

0:42.577 derecesiyle 2. olarak GÜMÜŞ
Madalya kazandı.

Elemeler

1:34.870 derecesiyle serisinde 1. olarak
çeyrek finale yükseldi.

Fatma YAVUZ
Esra AKPINAR

KISA
MESAFE
SÜRAT
PATENİ

500 m
E

Furkan AKAR

1000 m
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1000 m

YARIŞMA
Çeyrek Final

1:32.243 derecesiyle serisinde 2. olarak
yarı finale yükseldi.

Yarı Final

1:40.731 derecesiyle serisinde 3. olarak
B-Finaline yükseldi.

B-Final

Rakiplerinin yarıştan çekilmesi sonucu
yarışmayı genel sıralamada 6. sırada
tamamladı.

Elemeler

2:24.445 derecesiyle serisinde 2. olarak
yarı finale yükseldi.

Yarı Final

2:21.994 derecesiyle serisinde 2. olarak
A-Finaline yükseldi.

Furkan AKAR

1500 m

A-Final

E

Muhammed
Emir HAN

1000 m

1500 m

K

Melike SELEN

2:25.331 derecesiyle 3. olarak BRONZ
Madalya kazandı.

Elemeler

0:44.453 derecesiyle serisinde 1. olarak
çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Final

0:44.177 derecesiyle serisinde 2. olarak
yarı finale yükseldi.

Yarı Final

0:43.979 derecesiyle serisinde 3. olarak
B-Finaline yükseldi.

B-Final

0:43.828 derecesiyle 1. olarak yarışmayı
genel sıralamada 5. sırada tamamladı.

Elemeler

1:36.642 derecesiyle serisinde 1. olarak
çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Final

1:30.340 derecesiyle serisinde 2. olarak
yarı finale yükseldi.

500 m

KISA
MESAFE
SÜRAT
PATENİ

SONUÇ

Yarı Final

Yarışı tamamlayamadı ve elendi.

Elemeler

2:25.888 derecesiyle serisinde 3. olarak
yarı finale yükseldi.

Yarı Final

2:31.960 derecesiyle serisinde 3. olarak
B-Finaline yükseldi.

B-Final

Penaltı cezası aldı ve sıralama dışında
kaldı. Yarışmayı genel sıralamada 14.
sırada tamamladı.

500 m

Elemeler

0:51.692 derecesiyle serisini 5. sırada
tamamladı ve elendi.

1000 m

Elemeler

1:45.009 derecesiyle serisini 5. sırada
tamamladı ve elendi.

1500 m

Elemeler

2:44.340 derecesiyle serisini 5. sırada
tamamladı ve elendi.
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K
KISA
MESAFE
SÜRAT
PATENİ

Nazlıcan
UZUNER

Mix

Melike SELEN
Nazlıcan
UZUNER

SONUÇ

500 m

Elemeler

0:51.957 derecesiyle serisini 4. sırada
tamamladı ve elendi.

1000 m

Elemeler

1:46.868 derecesiyle serisini 5. sırada
tamamladı ve elendi.

1500 m

Elemeler

Penaltı cezası aldı ve sıralama dışında
kalarak elendi.

Elemeler

5:06.462 toplam dereceleriyle serilerinde
3. olarak yarı finale yükseldiler.

Yarı Final

4:34.787 toplam dereceleriyle serilerinde
4. olarak B-Finaline yükseldiler.

Furkan AKAR
Muhammed
Emir HAN

YARIŞMA

3000 m
Takım
Bayrak

B-Final
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4:27.557 toplam dereceleriyle 2. olarak
yarışmayı genel sıralamayı 6. sırada
tamamladılar.

Notlar
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