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Orkun SOYER
Milli Yelkenci

Organizasyon :
Bu yılki Açık Laser Radial Dünya Sampiyonası Fransa’nın La Rochelle kentinde 1- 9
Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Fransanın batısında Atlantik Okyanusu kıyısında
yer alan La Rochelle, su yüksekliginde 7 metrelik fark olusturan gel git akıntılarının
etkisinde olmasına ragmen dev marinası, yelken okul ve klupleri, ve sayısız yelken
magaza ve atelyeleri ile çok büyük bir yelken merkezi. Bu merkezde yapılan bu
önemli sampiyonaya erkeklerde 26 ülkeden 166, bayanlarda ise 21 ülkeden 43 sporcu
katıldı.
Organizasyon La Rochelle’in bir yelken sehri olmasına uygun olarak büyük bir basarı
ve düzen içerisinde yapıldı. Tekneler için dev marinanın otoparkı kapatıldı ve üç
büyük çekek yerinden yarısçıların hiç izdiham yasamadan denize çıkmları saglandı.
Denizde ise komite zor hava sartlarına ragmen çok dakik ve çok düzenli çalısarak
güzel yarıslar yapılmasına imkan sagladı. Planlanan yarıs sayısından sadece bir eksik
yarıs yapılmasıda bunun iyi bir kanıtı oldu. Yarıs parkuru olarak trapez rota kullanıldı
ancak bu Türkiyede alıstıgımız trapez rotanın tersine her bir yarısın 90 dakika sürdügü
dev bir trapez rota idi. Bu rotada her gün ilk start saat 13.00’de olmak üzere iki yarıs
yapıldı ve seri sonunda puanlar iki atma (!!!) üzerinden hesaplandı.

Milli Takım :
Türk kafilesi yarısın yapılacagı La Rochelle’e 1 Temmuz aksamüstü uzun bir uçak ve
tren yolculugundan sonra vardı. Burada kendilerini antreman ve dinlenme amacı ile 5
gün erken giden Orkun Soyer karsıladı ve ekip topluca otele yerlesti. Bundan sonraki
iki gün antreman, dinlenme ve ölçü ile ile geçirildi. Ekibin tekneleri ise daha önceden
kara yolu ile yarıs yerine intikal etmisti.
Bu yılki Dünya Sampiyonasına katılan Türk takımı Orkun SOYER, Alp ALPAGUT,
Sait IZMIT, Güray SÜMBÜL, Metin SERIFHANOGLU, ve kendi imkanları ile
katılan Ali Kemal TÜFEKÇI, Kemal MUSLUBAS, ve Nevzat TASKIN olmak üzere
toplam 8 erkek sporcudan olustu. Ekip lideri ve antrenörü ise yine geçen yılki gibi
Levent ÖZGEN oldu. Milli takım seçilirken derece sansları olması nedeni ile tecrübeli
Alp ve Orkun, gelecek için hazırlanmaları ve özellikle genç olmaları nedeni
ile Güray, Metin ve Sait öngörülmüstü. Oldukça dogru olarak belirlendigini
düsündügüm bu ekibe yine gençlerden ve ilersi için umut verenlerden Nevzat ve
tecrübeleri ile derece kovalama sansları olan Laser Standart yarısçıları Ali Kemal ve
Kemal kendi imkanları ile katılaerak destek verdiler. Böylelikle Türk Takımı
yarısmalar öncesi oldukça iddialı bir havaya büründü. Gençler ise esas yarısları olan
ve bir hafta sonra yapılcak olan Dünya Gençler Sampiyonası öncesi hem antreman
yapma hemde parkuru tanıma sansı buldular. Ayrıca biz büyüklerindende birseyler
ögrenme sansını buldularki umarız bu sansı iyi degerlendirmislerdir.

Yarıslar :
Yarıslar tüm katılımcıların yaklasık 30’ar kisilik 6 gruba bölünmesi ve her startta iki
farklı grubun birbiri ile yarısması seklinde yapıldı. Grupların her gün degismesi ile 4
gün boyunca bu formatta devam eden yarısmalar, son iki günde sporcuların
derecelerine göre 55’er kisilik altın, gümüs ve bronz gruplara ayrılmaları ile yapıldı.
Bayanlarda ise katılımın az olması nedeni ile yarısmalar grup sistemi uygulanmadan
yapıldı.
Yarısların ilk günü kapalı ve yagmurlu bir havada orta kuvvette bir rüzgarla basladı.
Yagmur altında ve çok degisken bir rüzgarda yapılan ilk yarısta Türk takımının
tamamı kötü dereceler aldı. Alp fodepar olurken, Orkun kötü basladıgı yarısı ancak
10.uncu tamamlayabildi. Gençlerden ise Sait 17.inci olarak en iyi dereceyi yaptı.
Günün ikinci yarısı ise havanın iyice düsmesi ile abondene edildi.
Ikinci gün yarısları ise daha sert ve stabil bir rüzgarda yapıldı. Bu günü nispeten daha
iyi geçiren takımımızda Alp bir 2 birde 9 olurken, Orkun bir 7 birde 4.üncülük aldı.
Kemal ise ilk yarısı 3.üncü bitirirken ikinci yarısta ikinci sarı bayragı görerek
diskalifiye oldu. Gençlerden Güray ise bir yarıs 12.inci olurken ikinci yarıs oda sarı
bayraktan dolayı yarısı bitiremedi.
Üçüncü gün hava yön ve siddetini korurken takımımız benzeri dereceler aldı. Orkun
bir 5 ve birde 9 olurken Alp 6 ve 4 olarak genel klasmanda yükselmeye devam etti.
Bu gün yarıslarının üzücü olan tarafı iyi giden Ali Kemal’in üçüncü sarı bayragı
görerek yarıslardan atılması oldu. Oysaki özellikle sert havalarda aldıgı iyi dereceler
onu ilk ona tasıyabilirdi. Gençlerden Sait sert havaya ragmen iki tane 17 olurken
Güray bir yarıs 13 oldu.
Dördüncü gün artık eleme turlarınında son günü idi. Ilk yarısta oldukça hafif olan
havada Orkun farklı 1 olarak genel klasman için iyi bir avantaj elde etti. Ikinci yarısta
sertleyen havada ise tüm takım iyi gitti; Alp ile Orkun aynı grupta 2 ve 3 olurlarken
Kemal farklı bir grupta 3 oldu. Gençlerden sait ise 11 olarak son anda altın gruba
kalmayı basardı.
Final yarıslarına girilirken türk takımından Alp, Orkun, Kemal ve Sait altın grupta,
Nevzat, Güray, ve Metin ise gümüs grupta yer aldılar. Bu sonuçlar oldukça sevindirici
idi, özellikle ilk büyük yarıslarına katılan gençlerimizin hepsinin gümüs grup ve
üzerinde yer almaları oldukça büyük bir basarı idi.
Final yarıslarının ilk günü oldukça hafif ve dönen bir havada geçti. Bugün yapılan iki
yarısta ilk 15’te yer alan sporcuların hepsi kötü dereceler yaparken Orkun bir 4 ve bir
11.incilik ile kötü derece yapmayan tek sporcu oluyor ve finallerin son günü için
büyük avantaj elde ediyordu. Finallere ilk 15’te baslayan Alp ise bu gün kötü yarıslar
çıkararak ilk 10 sansını oldukça zora soktu.
Yarısların son günü geldiginde önümüzde iki yarıs vardı ve ilk 10’un tamamının
Dünya Sampiyonlugu sansı devam ediyordu. Inanılmaz yakın puanları olan bu
sporcular arasında son gün orta kuvvet bir havada kıyasıya yarıslar yapıldı. Bu
yarısların ilkinde Alp birinci olarak genel klasmanda yükselirken Orkun 4.üncü olarak
genelde 4.üncülüge yükseldi. Son yarısa çıkılırken halen ilk 10 bir kaç puanla
sıralanıyordu ve bu yarısta alınabilecek bir iyi derece Orkun Soyer’e Dünya
Sampiyonlugunu getirebilirdi ancak bu yarısı 13.üncü bitiren Orkun Soyer 1.incinin
sadece 8, üçüncünün ise 4 puan arkasında Dünya Sekizincisi olarak sampiyonayı
kapadı.

Sonuç :
Asagıda verilen genel sıralamada görüldüsü gibi bu seneki sampiyona Türk Takımı
açısından iki yönden basarılı geçti diyebiliriz. Ilk büyük yarıslarını yapan
gençlerimizin hepsi basarılı sonuçlar aldılar ve büyük bir tecrübe edindiler. Her türlü
deniz ve rüzgar durumunun yasandıgı sampiyonada rakiplerini, startları ve gerçek bir
parkuru tanıyarak biz büyüklerindende ögrendikleri ile çok degerli tecrübeler elde
ettiler. Diger yandan derece umudlarımız Orkun ve Alp bu umudların hiçte yersiz
olmadıgını bir kez daha kanıtladılar. Alp ilk yarısta fodepar olmasına ragmen finallere
çok az puan farkı ile ilk 15’te basladı, ancak finallerin ilk günündeki sanssızlıgı onu
daha gerilere düsürdü. Orkun ise tüm yarısanlar arasında en istikrarlı derecelere sahip
olması açısından birçok yarısçı ve antrenör tarafından son ana kadar kazanmaya en
yakın sporcu olarak gösterildi. Yarısların tek atmalı yapılması halinde aldıgı
derecelerle Dünya sampiyonu olacak olmasıda bunun kanıtı idi.
Bundan sonraki en önemli hedef zorluklarla yetismis degerlerin gençlere yardımcı
olmalarını saglayacak ortamı yaratmak, bu gençlerin dogru örnekleri görüp onlara
bakarak yetismelerini saglamak ve çok daha kısa sürede çok daha iyi yerlere
gelmelerini saglamak olmalıdır. Bu amaç dogrultusunda kısır kavgalardan
uzaklasılmalı, yarısçı degil sporcu yetistirme mentalitesi yerlestirilimeli, zor yetismis
degerlere gerekli destek verilmeli ve en önemlisi kendimizi kandırmaktan vazgeçip
çok çalısmadan hiç birseyin basarılamıyacagını kabullenmemiz geremektedir.
Gelecek yıl büyük ihtimalle yurdumuzda yapılacak Dünya Sampiyonasında daha
sanslı yarıslar ve birincilik dilegi ile…….

