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2021-2022
sezonu
Okul
Sporlarý
Faaliyetleri
sona erdi

6.441 öðrenci ter döktü

2021-2022 sezonunda Okul Sporlarý müsabakalarýnda toplam 6.441 öðrenci ter döktü.

Satanç müsabakalarý Atatürk Spor Salonu’nda yapýldý.

Okullararasý düzenlenen basketbol il birinciliði maçlarýndan bir fotoðraf...

Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi
Mustafa Türkay önderliðinde
gerçekleþen 2021-2022 sezonu geleneksel çocuk þenliklerinin ardýndan sona erdi. Yeni
arkadaþlýklar kurma, bir gruba
ait olma, arkadaþýný tanýma ve
paylaþma, sporun belli kurallar
içerisinde yapýlmasýný saðlama, toplum hayatýna uyum
saðlama, ruhen ve bedenen kiþinin saðlýðý, gençlerin kötü
alýþkanlýklardan uzak durmasý
gibi sosyal davranýþlarý ön
planda tutan Okul Sporlarý Ýl
Temsilciliði, 2021-2022 sezonun faaliyet raporunu açýkladý.
Yapýlan açýklamada 196 kategoride toplam 6.441 öðrencinin
Okullararasý düzenlenen yüzme il birinciliði Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleþti.
ter döktüðü belirtildi. 2 yýl süren
müsabakalarý sonunda Çorum- rak Çorum'a önemli iki madalya 2022 Mayýs ve Haziran ayý içepandeminin ardýndan 2021lu öðrenciler 220 farklý branþta
kazandýran sporcular olmuþlar- risinde 5767 minik öðrencinin
2022 Okul Sporlarý sezonunu
Çorum'u gruplarda, çeyrek ve dýr.
katýlýmý ile düzenlenen gelesorunsuz bir þekilde tamamlayarý finallerde temsil ettik2021 yýlý içerisinde baþlaneksel çocuk þenliklerinin ardýklarýnýn da altýný çizen Ýl
lerini, bu organizasyonlar yan Okul Sporlarý faaliyetleri,
dýndan sona erdi. (Rýfat KARA)
Temsilcisi Mustafa Türkay,
sonunda Çorumlu öðbu sayýnýn 2022-2023 serenciler takýmlar bazýnzonunda artmasý içinde
da 36, ferdi müsabagerekli çalýþmalarý yapakalarda ise toplam
caklarýný ifade etti. Ayrý195 derece elde ettikca 2021-2022 Okul
lerini de sözlerine ekSporlarý grup müsabaledi.
kalarýnda Çorum'un
Öte yandan 14-22
hentbol, badminton, biÝl Temsilcisi
Mayýs 2022 tarihlerinlek güreþi, oryantiring,
Mustafa
de Fransa/Normandýbasketbol, futbol, kickTürkay
ya da yapýlan 19. ISF
boks ve judo olmak üzere
(Uluslararasý Okul Spor11 branþta ev sahipliði
larý Federasyonu)
yaptýðýna da vurgu yapan
Gymnasia Oyunlarý SerTürkay, bu müsabakalarda
best Güreþ Olimpiyatlarý'nda
toplam 3500 öðrenci, antrenör
Çorumlu sporculardan Ferhat
ve idareciyi misafir ettiklerini
Yiðit 71 kiloda ikinci, Uður Yýlvurguladý.
maz ise 65 kiloda üçüncü olaTürkay ayrýca, il birinciliði

Mimar Sinan, +1 gol averajý
ile ilk yarýyý lider tamamladý

Havuzlarda sona gelindi
Çorum Belediyesi tarafýndan Ulukavak ve Gülabibey Mahallesi'ne inþa edilen yarý olimpik yüzme

havuzlarýnda sona gelindi. Havuzlarýn Temmuz ayý sonunda tamamlanmasý hedefleniyor.
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn'ýn gençlere yönelik projeleri arasýnda yer
alan yarý olimpik yüzme havuzu inþaatlarýnda son rötuþlar
yapýlýyor. Biri Ulukavak diðeri
Gülabibey Mahallesi'nde olmak üzere iki adet yarý olimpik
yüzme havuzu yakýn zamanda
hizmete sunulacak.
Çorum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüðü Kontrolörü Hasan Abuhanoðlu, yarý olimpik
yüzme havuzlarýnýn 2021 yýlý
Ocak ayýnda ihale edildiðini
belirterek, sözleþme bedeli 9,5
milyon TL olan tesisin 950
metrekare alana inþa edildiðini
açýkladý. 2 bloktan oluþan tesiste idari bina, antrenör odasý,
duþ ve soyunma odalarý ile birlikte 25X12,5 metre ölçülerinde ve 1,40 metre derinliðinde
havuzun yer aldýðýný dile getiren Abuhanoðlu, "Temmuz'un
son haftasýnda iþin teslim edilmesini öngörüyoruz." dedi.

BELTAÞ U12 Play-Off
Futbol Ligi'nde Mimar Sinan
Gençlikspor ilk yarýyý +1 gol
averajý ile lider tamamlamayý baþardý.
4 takýmýn çift devreli lig
statüsüne göre mücadele
ettiði U12 Play-Off Ligi'nde
önceki gün 3.hafta maçlarý
oynandý. 1 No'lu Sentetik
Saha'da oynanan maçlarda
Vefa Gençlikspor, Kargýgücü'nü 5-2 maðlup etmeyi ba-

þarýrken, Mimar Sinan
Gençlikspor ise Mavi Ay
Gençlikspor'u 2-1'le geçti.
Bu sonuçlarýn ardýndan
7 puana sahip iki takýmdan
Mimar Sinan Gençlikspor +1
gol averajý ile ilk yarýnýn lideri olurken, Vefa Gençlikspor
ise ikinci sýrada yer aldý. 3
puanlý Mavi Ay Gençlikspor
ise ilk yarýyý üçüncü sýrada
kapattý.
(Rýfat KARA)

U14'de 4.hafta maçlarý bugün

Baþkan Aþgýn, yaklaþýk 2 ay önce yarý olimpik havuz inþaatlarýnda incelemelerde bulunmuþtu.

HAVUZLAR YAZ-KIÞ
HÝZMET VERECEK
Yarý olimpik yüzme havuzlarýný inþa eden yüklenici firma
mimarý denetçisi Umut Gebeþ,
yüzme havuzlarýndaki ýsýtma
sistemi sayesinde tesisin hem
yaz hem de kýþ döneminde

kullanýlabileceðini açýkladý.
Yüklenici Firma yetkilisi
Necmettin Ataman, çalýþmalarý
bir önce tamamlayabilmek için
yoðun bir þekilde çalýþmalara
devam ettiklerini söyledi. Ataman, "Belediye Baþkanýmýzýn
iþin bir an önce bitirilmesi ko-

nusundaki uyarýsý üzerine gece - gündüz çalýþarak çalýþmalarýmýzý son aþamaya getirdik.
Daha önceden de belirtildiði
gibi temmuz ayý sonlarýnda çalýþmalarý tamamlamýþ olacaðýz." dedi.
(Ömür SOYTEMÝZ)

BELTAÞ U14 Play-Off
Ligi'nde 4.hafta maçlarý
bugün oynanacak.
4 takýmýn çift devreli
lig statüsüne göre mücadele ettiði U14 Play-Off
Ligi'nde ikinci yarý heyecaný bugün oynanacak
4.hafta maçlarý ile baþlayacak. 2 No'lu Sentetik
Saha'da oynanacak maçlarda, saat 15.30'da Çorum FK ile Hattuþa
Gençlikspor, saat
17.00'de ise Gençlerbirliði ile Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý kozlarýný
paylaþacak.
(Rýfat KARA

SAYFA 13
22 HAZÝRAN
2022

Sudenaz
Tekin

Muay Thai Gençler Türkiye Þampiyonasý Antalya'da yapýldý

SUDENAZ TEKiN
TÜRKiYE ÞAMPiYONU
Antalya'da
düzenlenen Muay
Thai Gençler Türkiye
Þampiyonasý'nda
Çorumlu sporcu
Sudenaz Tekin 67
kiloda Türkiye
þampiyonu oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun 2022 yýlý faaliyet programýnda
yer alan Gençler Türkiye Þampiyonasý
10-16 Haziran tarihleri arasýnda Antalya'da yapýldý. Kemer Ýlçe Spor Salonu'nda gerçekleþen þampiyonada 950
sporcu madalya mücadelesi verirken,
Antalya Asil Fight Kulübü'nün Çorumlu
sporcusu Sudenaz Tekin de þampiyonada ter döktü. 67 kiloda ringe çýkan

Osmancýk Çampýnar Köyü nüfusuna
kayýtlý sporcu Sudenaz Tekin tüm rakiplerini yenerek þampiyonluk ipini göðüsledi.
Çorumlu sporcu elde ettiði bu derece ile Malezya'da yapýlacak olan Muay
Thai Gençler Dünya Þampiyonasý'nda
milli takým formasý ile mücadele etme
hakký kazandý.
(Rýfat KARA)

Karatecilerin kuþak heyecaný
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karate takýmýnda kuþak sýnavý heyecaný yaþandý.
120 kiþinin katýldýðý sýnavda kuþak sýnavý sonrasýnda tüm sporcular bir üst kuþaða terfi etti.

Mevlana Spor Salonu’nda yapýlan sýnav müsabakalarýndan bir fotoðraf...

Baþkan Aþýn, Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar ve veliler müsabakalarý heyecanlý gözlerle izlediler...

Belediye Baþkaný Aþgýn, sporda büyük baþarýlara imza attýklarýný söyledi.

2022 yýlý karate 2. dönem kuþak sýnavý 120
sporcunun katýlýmý ile gerçekleþti. 50 sporcu beyaz
kemerden sarý kemere,
20 sporcu sarý kemerden
turuncu kemere, 25 sporcu turuncu kemerden yeþil kemere, 10 sporcu yeþil kemerden mavi kemere, 5 sporcu mavi kemerden kahverengi kemere,
10 sporcu kahverengi kemerden siyah kemere
geçmek için mücadele
verdi. Sýnav sonrasýnda
120 sporcu bir üst kuþaða
terfi etti.
Karate takýmýnýn kuþak sýnavý sonrasýnda
Mevlana Spor Salonu'nda
terfi töreni yapýldý. Törene,
Belediye Baþkaný Dr. Halil
Ýbrahim Aþgýn, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil
Çaðlar ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Yaðbat, sporcular ve aileleri katýldý.
Törende konuþan
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Cemil Çaðlar, Sporun ve
gençliðin her alanýnda yer
alan Çorum Belediyesi'ne
teþekkür etti. Çaðlar,
"Böyle bir belediye ile birlikte çalýþmaktan çok
memnunun. Gençliðe ve
spora verdiði desteklerden dolayý Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür
ediyorum. Çocuklarýna
deðer veren ve spor yapmalarý için onlara destek
veren aileleri de kutluyorum." dedi.
"SPORDA BÜYÜK
BAÞARILARA
ÝMZA ATIYORUZ"
Belediye Baþkaný Dr.
Halil Ýbrahim Aþgýn da konuþmasýnda sporcularý
tebrik etti. Baþkan Aþgýn,
"Spor Ýþleri Müdürlüðümüzün öncülüðünde antrenör, kulüp, sporcu ve aile-

lerin birlikteliði büyük baþarýlara imza atýyoruz. Diðer spor branþlarýnda olduðu gibi karatede de birçok Türkiye derecemiz oldu. Sporcularýmýzý tebrik

ediyorum. Gençlik ve
sporla ilgili hizmetlerimizi
hep birlikte çok daha yukarýlara taþýyacaðýz." dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Dr.

Halil Ýbrahim Aþgýn ve
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Cemil Çaðlar baþarýlý
sporculara kuþaklarýný takdim etti.
(Bülent USLU)

Küçük sporculardan
Aþgýn'a yoðun ilgi
Karate kuþak
sýnavý terfi törenine katýlan Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'a
küçük sporcular
yoðun ilgi gösterdi.
Tören sonunda
fotoðraf çektirmek
için sýraya giren
sporcular uzun
süre Baþkan Aþgýn'ý salondan
göndermedi. Ailelerin isteðini geri
çevirmeyen Aþgýn,
hatýra fotoðrafý
için sporcularla
tek tek objektif
karþýsýna geçti.
(Ömür
SOYTEMÝZ)
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Çorum FK'lý futbolculara teklif yaðýyor

‘Þimdilik kimseyi satmýyoruz’
Yeni sezon öncesinde kaynak
arayýþlarýnýn devam ettiði Çorum
FK'nýn kadrosunda yer alan futbolculardan Halil Ýbrahim Sönmez'in Iðdýr Futbol Kulübü'ne

bonservisi ile verilmesinin ardýndan, Serkan Yavuz ve Batuhan
Er, en çok teklif alan oyuncular
oldular. Bu iki futbolcu için Çorum
FK'nýn eski teknik direktörlerin-

Baþkan Oðuzhan Yalçýn

Muhammed Çoban

den Ahmet Yýldýrým'ýn çalýþtýrdýðý
2.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetlerin ýsrarcý olduðu belirtilirken,
Serkan Yavuz için en son 2.Lig
ekibi Zonguldak Kömürspor'un da

Serkan Yavuz

devreye girdiði kaydedildi.
Çorum FK ile sözleþmeleri devam eden bu iki futbolcudan Serkan Yavuz'un sözleþmesindeki
getir-götür maddesi bulunmazken, kulüp istediði bonservis bedelini talep edebiliyor. Batuhan
Er'in ise bonservisinin 400 bin lira
olduðu bilgisine ulaþýldý.
Öte yandan, 3.Lig ekibi Osmaniyespor'un, Çorum FK'dan
genç orta saha oyuncusu Muhammed Çoban'ý kadrosuna katma giriþimleri devam ediyor.
Tüm bu geliþmeler yaþanýrken, kaynak arayýþlarýný sürdüren
Çorum FK yönetimi, þimdilik hiçbir futbolcuyu satmayý düþünmüyor. Oluþacak bütçeye göre yeni
sezon hedefini belirleyeceklerini
yineleyen Baþkan Oðuzhan Yalçýn, "Birçok oyuncumuza teklif
var. Ama biz þimdilik kimseyi satmayý düþünmüyoruz" dedi.
(Hüseyin AÞKIN)

Batuhan
Er

Soma’da üç imza birden
Çorum FK'nýn yeni sezondaki
muhtemel rakiplerinden Somaspor, kadrosuna üç futbolcu birden
kattý.
Yeni sezon öncesinde transfer
çalýþmalarýný sürdüren Manisa
temsilcisi, Artvin Hopaspor'dan sa-

Sefa Ali
Memnun

vunma oyuncusu Sefa Ali Memnun, Aliaða Futbol Kulübü'nden
forvet oyuncusu Batuhan Doðrukýran ve Hendekspor'dan forvet
oyuncusu Berkay Ekinci'yi renklerine baðladý.
(Bülent USLU)

Berkay
Ekici

Batuhan
Doðrukýran

Zonguldak Kömür
ilk transferini yaptý
Çorum FK'nýn
yeni sezondaki
muhtemel rakiplerinden Zonguldak
Kömürspor, transfer çalýþmalarýna
baþladý. Çorumlu
Kenan Aykan ve
Yaþar Kabakçý'nýn
yardýmcý antrenörlüðünü yaptýðý
Zonguldak ekibi,
3.Lig temsilcisi Erbaaspor'dan 21
yaþýndaki orta saha oyuncusu Mümin Uyar'a 3 yýllýk
imza attýrdý.
(Ömür
SOYTEMÝZ)

Orta Kuþak’ta çeyrek
final eþleþmeleri belli oldu
Orta Kuþak futbol turnuvasýnda çeyrek final eþleþmeleri belli oldu.
Anadolu Gazetecileri ve
Spor Yazarlarý Derneði
(AGSYD) tarafýndan düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda çeyrek final kuralarý
çekildi. Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu (ASKF) Toplantý
Salonu'nda gerçekleþen kura
çekimine AGSYD Çorum Þube
Baþkaný Rýfat Kara, Baþkan
Yardýmcýsý Hüseyin Aþkýn, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk
ve takým temsilcileri katýldý. Çekilen kura sonunda Saylan Çelik ile Fenomen AVM, Emek
Zade Et Lokantasý ile Kahveland, ÇESOB Yaðmur Tur ile
Otocv Ekspertiz Kalehisar Köyü ve Alacaspor ile Saðlýkçýlar
takýmý eþleþti.
AGSYD Tertip Kurulu tarafýndan belirlenen maç programýnda, 25 Haziran Cumartesi
günü saat 19.00'da Saylan Çelik ile Fenomen AVM, saat
20.30'da Emek Zade Et Lokantasý ile Kahveland takýmlarý

karþý karþýya gelirken, 26 Haziran Pazar günü ise saat
19.00'da ÇESOB Yaðmur Tur
ile Otocv Ekspertiz Kalehisar
Köyü, saat 20.30'da ise Alacaspor ile Saðlýkçýlar takýmlarý
kozlarýný paylaþacak.
YARI FÝNAL
EÞLEÞMELERÝ DE
BELLÝ OLDU
Çeyrek final maçlarýnýn ta-

mamlanmasýnýn ardýndan yarý
final maç programý da belli oldu. 29 Haziran Çarþamba günü saat 19.00'da Saylan ÇelikFenomen AVM galibi ile Emek
Zade-Kahveland maçýnýn galibi
karþý karþýya gelirken, saat
20.30'da ise ÇESOB Yaðmur
Tur-Otocv Ekspertiz Kalehisar
Köyü galibi ile Alacaspor-Saðlýkçýlar maçýnýn galipleri karþý-

laþacak. Çeyrek ve yarý final
maçlarý Mimar Sinan Sahasý'nda oynanacak.
UZATMA YOK
Çeyrek, yarý final ve final
karþýlaþmalarýnda uzatma süresi oynatýlmayacak. Bununla
ilgili takým temsilcileri ile yapýlan oylamada direkt penaltýlara
geçilmesi hususunda oy kullandýlar. (Rýfat KARA)

"Yüzme Bilmeyen Kalmasýn"
projesi ile ilgili istiþare toplantýsý
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn
yurt geneline yaymayý planladýðý
yüzme ile ilgili olarak "Yüzme Bilmeyen Kalmasýn" projesi Çorum'da da hayata geçirilecek.
Okullarýn yaz tatiline girmesi
üzerine, Yaz spor okullarýna kayýtlar baþlarken, en büyük ilgiyi
gören spor branþlarýndan biri de

yüzme. Olimpik Yüzme Havuzunda yapýlacak olan yüzme çalýþmalarý öncesinde, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürü Cemil Çaðlar,
Þube Müdürü Rýfat Ceylan'la birlikte, "Yüzme Bilmeyen Kalmasýn" projesi çerçevesinde yapýlacak yüzme çalýþmalarýnda görev
alacak olan antrenörler ve can-

kurtaranlarýn yaný sýra, güvenlik
ve temizlik görevlilerin de katýlýmýyla istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi.
Katýlýmcýlara, proje ile ilgili bilgi verilen toplantýda, yürütülecek
çalýþmalarla ilgili fikir alýþveriþinde de bulunuldu.
(Hüseyin AÞKIN)

