2000 AVRUPA KUPASI
ILK ÜÇ AYAK DEGERLENDIRMESI
Orkun SOYER
Milli Takım Sporcusu

1.Giris :
Avrupa Kupası toplam yedi ayaktan olusan ve Laser Standart, Laser Radial ve Laser 4.7
sınıflarına açık olan bir seri yarıstır. Bu serinin genel degerlendirmesi tüm ayaklar sonunda
sporcuların en iyi üç dereceleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.
Son iki senedir Türk Laser Milli Takımı ve Milli Takım dısından sporcular bu yarıslara
katılmakta ve iyi bir hazırlık ortamı yakalamakta idiler. Hemen hemen tüm Avrupanın
katılımı ile kalabalık ve kaliterli yarıslar sunan bu seri gerçektende hazırlık açısından çok
verimli sonuçlar vermis, sporcular eksiklik ve hatalarını belirleme imkanı bulmuslardır. Bu
yarıslarda edinilen tecrübelerin sonuçları direkt olarak Dünya Sampiyonası veya özel
olimpik yarıslar gibi büyük müsabakalara yansımıstır. Böylelikle Laser Radial sınıfında
son iki yılın Dünya Sampiyonalarında sekizincilik derecesi elde edilmis, Laser Standarta
ise Olimpiyat kotası asılarak 2000 Sydney Olimpiyatlarına katılma hakkı elde edilmistir.
Bu sene ise yine bu hazırlık yarıslarına katılınması düsünülmüs, planlar federasyon ve
kluplerin büyük destekleri ile uygulanabilmistir. Serinin ilk ilki ayagı olan Italya ve
Fransadaki yarıslara federasyon ve klüplerin ortak çalısması ile katılınmıs, üçüncü ayaga
ise az sayıda sporcu kendi klüp ve sponsorlarının yardımı ile katılmıslardır. Laser
sporcuları olarak önemine yukarda degindigim bu seri yarısa bu yılda katılmamızı saglayan
Türkiye Yelken Federasyonuna ve Istanbul Yelken Klubü basta olmak üzere tüm
kluplerimize tesekkürü bir borç biliriz.
2. Milli Takım
Avrupa Kupasının ilk iki ayagına Türkiyeden katılım oldukça yüksek olmus toplam 12
Laser Radial ve 1 Laser Standart bu yarıslara katılmıstır. Hazırlık amacı ile gelmis Milli
Takım sporcuları ile kendini gelistirme amacındaki gençlerden olusan bu kadro su sekilde
olmustur.
Sporcu
Kemal MUSLUBAS
Orkun SOYER
Keremcan SUER
Alp ALPAGUT
Sait IZMIT
Nezih KALELIOGLU
Nevzat TASKIN
Efe KUYUMCU
Giray ZUNBUL
Metin SERIFHAN
Özgür IMAM
Alen DANIEL

Sınıf
Laser Standart
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial

Klup
Fenerbahçe Spor Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Galatasaray Spor Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü

Levent PEYNIRCI

Laser Radial

Fenerbahçe Spor Klubü

Ayrıca ilk iki ayak yarıslarına Mert KARAKAPLAN antrenör olarak katılmıs, kafilenin
motivasyon ve yarıs hazırlıklarında büyük destek saglamıstır.
Olimpik sınıflar için önemli bir yarıs olan SPA Regatta öncesi bu yarısın yapılacagı yere
çok yakın bir bölgede yapılan üçüncü ayaga ise Federasyon bir katkıda bulunmamıs az
sayıda sporcu kendi klup veya sponsorlarının imkanları ile katılmıslardır. Bu ayaga katılan
kadro su sekilde olusmustur.
Sporcu
Ali Kemal TÜFEKÇI
Kemal MUSLUBAS
Orkun SOYER
Alp ALPAGUT
Sait IZMIT
Nevzat TASKIN

Sınıf
Laser Standart
Laser Standart
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial

Klup
Istanbul Yelken Klubü
Fenerbahçe Spor Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Galatasaray Spor Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü

3. Seyahat ve Program
Federasyon destegi ile gidilen ilk iki ayakta teknelerde yarıs yerine götürüldügünden kafile
iki minübüs ve traylerlerden olusmustur. Tekneler daha önceden yarıs yerine intikal etmis,
sporcular ise uçakla Fransaya gelmis buradan minübüsle Italyadaki yarıs bölgesine
geçmislerdir. Italyadaki yarısın hemen ardından Fransada baslayan ikinci ayaga geçiste
yine minbüslerle yapılmıstır. Dönüste ise yine sporcular Fransa üzerinden uçakla
Türkiyeye dönmüslerdir.
Az sayıda sporcunu katıldıgı 3. Ayak yarısları için büyük bir organizasyon yapılmamıs
sporcular tekne kiralamak sureti ile yarıslara katılmıslardır. Ulasım ise uçak ve kiralık
araba ile yapılmıstır.

4. Maliyet
Federasyonun ve kluplerin ortak destegi ile finanse edilen ilk iki ayagı kapsayan
programda herhangi bir maddi problem yasanmamıstır. Yatak ve yemek için hesaplanan
günlük yaklasık 70$’lık harcama yeterli olmus ve sporcuların her türlü ihtiyaçları
karsılanmıstır.
Kluplerin destekledigi üçüncü ayakta ise Istanbul Yelken Klubü sporcuları adına yine bir
problem çıkmamıstır. Klupten alınan destekle hem günlük ihtiyaçlar karsılanmıs hemde
araba ve tekne kirası gibi ekstralar rahatlıkla ödenebilmistir.

5. Yarıslar

Detaylı sonuçları ekte sunulmus olan yarıslar oldukça basarılı geçmistir. Üç ayak sonunda
genel klasmanda ilk üç sırayı Türk sporcular paylasmaktadır. Burada her ayagın
degerlendirmesi ayrı o l a r a k yapılmıssada serinin g e n e l sonuçları
www.laserinternational.org adresli internet sayfasında görülebilir.
1. Ayak :
8 – 11 Nisan Andora, Italya
Italyadaki yarıslarda Radial sınıfında toplam 96 katılım olmustur. Toplam dört gün süren
yarısların ilk günü rüzgarsızlık ikinci günü ise fırtına yüzünden yarıs yapılamamıstır.
Üçüncü gün yavaslayan fırtına sayesinde sert havada bir yarıs yapmak mümkün olmus,
antremanlı Türk takımı radyelcileri açık ara ile ilk üç sırayı almıslardır. Ikinci gün iyice
düsen fırtına yerini orta kuvvet bir rüzgara bırakmıs ve toplam üç yarıs yapılmasına imkan
saglamıstır. Yapılan üç yarıstada yine Türk takımı sporcuları ilk üç sırada yer almıslar ve
böylece genel sıralamadada ilk üç dereceyi almıslardır. Ekte sonuçları sunulan bu yarısta
Laser Radial sınıfında dereceler söyle olmustur:
Sporcu
Orkun SOYER
Keremcan SUER
Alp ALPAGUT
Sait IZMIT
Nezih KALELIOGLU
Nevzat TASKIN
Efe KUYUMCU
Giray ZUNBUL
Metin SERIFHAN
Özgür iMAM
Alen DANIEL
Levent PEYNIRCI
2. Ayak :

Derece

1.
24.
2.
3.
19.
17.
61.
22.
11.
25.
60.
13.

Klup
Istanbul Yelken Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Galatasaray Spor Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Fenerbahçe Spor Klubü

13 – 16 Nisan Martigues, Fransa

Italyadaki yarısın bitiminden hemen iki gün sonra Fransada yapılan ikinci ayaga katılım
daha fazla olmus Laser Radial sınıfında toplam 166 sporcu yarısmıstır. ilk ayaga göre daha
fazla ve daha güzel yarısların yapıldıgı bu ayakta Türk sporcular genel kalasmanda yine ilk
üç dereceyi almıslardır. Ilk günü orta kuvvet havada iki yarıs yapılmıs Türk takımından
Alp Alpagut ve Güray Zunbul iyi sonuçlar elde etmislerdir. Ikinci kuvvet çok sert bir
havada yapılan yarıslarda Orkun Soyer iki birincilikle sıralamada yükselmistir. Üçüncü
gün hafif ve orta havalarda üç yarıs yapılmıs son gün ise yine sert havada ancak bir yarıs
yapılabilmistir. Toplam 8 yarısın yapıldıgı bu ayak sonunda Türk Radyal Takımının
dereceleri söyle olmustur.

Sporcu
Orkun SOYER
Keremcan SUER
Alp ALPAGUT
Sait IZMiT
Nezih KALELIOGLU
Nevzat TASKIN
Efe KUYUMCU
Giray ZUNBUL
Metin SERIFHAN
Özgür IMAM
Alen DANIEL
Levent PEYNIRCI
3. Ayak :

Sınıf

2.
46.
1.
7.
71.
17.
99.
3.
39.
42.
86.
31.

Klup
Istanbul Yelken Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Galatasaray Spor Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Karsıyaka Spor Klubü
Fenerbahçe Spor Klubü

19 – 21 Mayıs Muiden, Hollanda

Üçüncü ayak yarıslarına Türkiyeden katılım daha az olmus, Radial sınıfında sadece genel
sıralamada derece sansı olanlar katılmıstır. Laser Standart sınıfında ise SPA Regatta öncesi
önemli bir hazırlık olması nedeni ile her iki iddialı sporcumuzda yarıslara katılmı_lardır.
Toplam 45 Radial ve 104 Standart’ın katıldıgı yarısların ilk günü sert havada Radial
sınıfında iki, Standart sınıfında ise üç yarıs yapılmıstır. Ikinci gün daha düsük bir havada
üç yarıs yapılmıs, gün sonunda Alpagut ve Soyer Radial sınıfında ilk ikiyi
garantilemislerdir. Standart sınıfında ise Ali Kemal iyi gittigi bir yarıs fodepar olmus, tek
atmalı yapılan genel sıralamada geriye düsmüstür. Son gün hafif havada yapılan üç yarıs
sonunda genel sıralama belli olmus Türk sporcularının dereceleri söyle olmustur;
Sporcu
Ali Kemal TÜFEKÇI
Kemal MUSLUBAS
Orkun SOYER
Alp ALPAGUT
Sait IZMIT
Nevzat TASKIN

Sınıf
Laser Standart
Laser Standart
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial
Laser Radial

Derece
31.
30.
2.
1.
6.
14.

Klup
Istanbul Yelken Klubü
Fenerbahçe Spor Klubü
Istanbul Yelken Klubü
Galatasaray Spor Klubü
Çesme Yelken Klubü
Çesme Yelken Klubü

6. Genel Degerlendirme
Bu üç ayak sonunda edinilen tecrübelerin yanı sıra Radial sınıfında genel klasmanda ilk üç
derece Türk sporcular arasında paylasılmıstır. Bu ülkemizde yapılacak Dünya
Sampiyonasına hazırlanan Radial takımının basarı grafigini göstermektedir. Tecrübeli
sporcular formlarını korumus hatta yükseltmisler, gençler ise büyükleri ile basabas yarısır

hale gelmislerdir. Bu seveindirici tablo, tempolu çalısmalar sürdürüldügü taktirde Dünya
Sampiyonasında derece çıkacagınında isaretidir. Ancak daha zorlu rakiplerin gelecegi
Dünya Sampiyonasında bir derece almak için halen yogun bir sekilde çalısılması
gerekmektedir. Üç ayak sonunda görülen en sevindirici noktalardan biride alttan gelen
gençlerin özellikle Izmirli sporcuların bizlerin seneler içerisinde katettigimiz yolu kısa bir
sürede katetmis olduklarını ispatlamalarıdır. Bu gençler birkaç yıl içerisinde çok daha iyi
noktalara gelecek Türk Yelkenciligini dahada ileri götüreceklerdir.
Laser Standart sınıfında ise iddialı sporcularımız bu yarıslardan yine büyük fayda
saglamıslardır. Özellikle büyük bir katılımın oldugu üçüncü ayak yarıslarında Ali Kemal
TÜFEKÇI ve Kemal MUSLUBAS, olimpik sınıfların önemli yarısı olan SPA öncesi zorlu
bir filoda yarısma olanagı bulmustur. Nispeten daha az stresli olan böyle bir yarı_ta böyle
zorlu rakiplerle yarısmanın kendileriine büyük yararı oldugu görüsündeyim. Bu tür
yarıslar daha çok sey ögrenip daha çok sey deneme sansına açıktır ve her ikiside bu
sanslarını sonuna kadar kullanmıslardır.
7. Gelecek
Bu üç ayaga katılan ekibi iki grupta incelemek dogru olacaktır. Halen tecrübeli olan eski
sporcular bu yarıslarda rakiplerine alısıp kendilerini psikolojik olarak daha büyük yarıslara
hazırlamakla yükümlüdürler. Yolun daha basında olan gençler ise bu yarısların çok iyi bir
degerlendirmesini yapmalı, eksikliklerini görüp bunlar üzerinde kafa yormalıdırlar. Milli
Takım bunları yapabildiginde harcanan emekler bosa gitmemis olur ve Türk Yelkenciliginin
gelismesi içinde bir adım atılmıs olur.
Bu dogrultuda tecrübeli gruba söylenecek birsey olmadıgı görüsündeyim, onlar artık bu
degerlendirmeye yapacak konumda olmalıdırlar. Ancak genç ekiple ilgili olarak Federasyon
ve Kluplere büyük görevler düstügünü düsünüyorum. Bu ekibe yol gösterilmeli, kendileri
ile yarısların degerlendirilmesi yapılmalı ve en önemlisi tesvik edilerek ilersi için bilinçli ve
düzenli birer çalısma programı yapmaları saglanmalıdır. Bu baglamda biz tecrübeli
sporcularda üzerlerine düseni yapacaklardır.

Orkun SOYER.
Milli Laser Sporcusu

