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Zor da olsa
galibiyet önemli

Maçlarda önemli olan sonuca dayalı
futbol oynamaktır. Bursaspor Keçiören
Gücü karşısında ortaya koyduğu futbol da
bu oyun anlayışının bir örneğidir.
Galibiyette önemli rol alan oyunculardan Burhan Kapacak ve Onur Atasayar
gol atma başarısını ortaya koyarken, her
geçen gün ağırlığını ortaya koyan kaleci
Çağlar ise kaleye gitmekte olan topları çelerek, Bursaspor un başarısında önemli rol
alan oyuncular oldular.
Diğer oyuncular ise galibiyeti korumada iyi bir futbol ortaya koyunca bu haftayı
da 3 puanla kapatan yeşil Timsahlar yine
derin bir oh çektiler. Tüm sıkıntılara rağmen bu başarılar elbette küçümsenemez.
Ancak her futbolcunun başarısı aynı
olacak diye bir kural yok. Yarın olumsuz
hava koşullarına güç ve fiziğin ön plana
çıktığı durumlarda Bursaspor un bu oyun
şekli hatalara her zaman açık olacaktır.
Zaman zaman savunmada Anıl ve Diara ortaya çıkan olumsuzlukları giderse de,
en ufak bir harekette yapılacak fauller takımın gol yemesine neden olabilir. Onun için
Bursaspor sahaya çıktığı zaman kendisine
yakışanı ve Şampiyonluk yaşamış bir takımın nasıl oynaması gerekiyorsa o şekilde
mücadele ederek sonuca gitmeleri, gelecekteki maçlar için önemlidir. Yoksa zoraki
kazanılan ve son bölümlerde zorlanan takım görüntüsü ortaya koymak Bursaspor
un oyun anlayışı olmamalıdır.
En iyi savunma hücum anlayışı içinde
hareket etmek ve sahanın her noktasında
rakibi rahatsız edecek hareketlerde bulunmak Bursaspor un işini kolaylaştıracaktır.
Yoksa hücum oyuncularına aktarılan
topların her defasında rakip tarafından kazanılması ve rakip takım hücumu olarak
geri dönmesi Bursaspor’u sıkıntıya sokar.
Takımın galip gelmesi herkes tarafından
destekleniyorsa da alınacak kötü sonuçların alınmasın da eleştirilmesi de doğal olarak kabul edilmelidir. O nedenle Yalçın Koşukavak ve oyuncular bu duruma alışmalı
ve profesyonelliklerini ortaya koymalıdır.
Bursaspor amatör takım değildir. Koskoca
şehrin bir takımıdır. Bir semt takımı ise hiç
değildir.
Onun için bundan sonra yapılacak çalışmalarda ve hazırlıklarda bu konulara
dikkat edilmeli ve daha güçlü bir Bursaspor ortaya çıkarılmalıdır.

Bu yıl 2.’si düzenlenen Dünya Alpagut
Şampiyonası’nda, Türkiye 2.’liği göğüsledi.
24 ülkenin katıldığı organizasyonda türkiye Alpagut Federasyon
Başkanı Cemal ersoy: iki devlet
ancak tek millet olduğumuzun vurgusu ile yaptığı konuşmasını "ne
mutlu türküm diyene" sözü üzerine
büyük alkışla bitirdi. konuşmasını
bitiren ersoy, Dünya Alpagut Federasyonu Başkanı, Milletvekili ve Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanı
nizami Caferov’a iki Devlet, tek
Millet amacını anlatan Metehan'ın
"tek ok" ülküsündeki hediyelerini
sundu.
türkiye'de takım halinde ikinci
sırada yer aldı. Federasyon Başkanı
Cemal ersoy" Alpagut, türk gencinin atalarından kalan savunma ve
savaş yöntemlerinin bir spor dalı
olarak hayata geçirilmesine verilen
tarihi bir addır. Alpagut tek başına
düşmana saldıran ve hiçbir yandan
yakalanmayan yiğit anlamına gelmektedir. kurt soyundan seçkin ve
saygın kişi anlamına gelen ilk türk
devleti Hunlardan beri savaşçı,
cesur, yiğit, anlamında kullanılmıştır. Bugün dünyada yüz binlerce kişiye Çin, Japon hatta Amerikan
sporu diye anlatılan, üstelik onların
felsefesini aşılayan karate, judo, tekvando, kik boks gibi türklerden
alınma oyunların karşısına bu kez
bir türk sporu olarak çıkıyoruz."
diye konuştu.

“ALPAGUT SADEcE
BİR SPOR DEĞİL,
YAŞAM BİçİMİDİR”
türkiye Alpagut Federasyon
Başkanı Cemal ersoy, "türklere
kendi atasına, bayrağına, ulusuna
saygıyı, olgun birey olmayı, yaşa-

mın her türlü güçlüğü karsporumuz konuşulacak ve var
şısında savaşmayı öğretiyor.
olacaktır.Bu bilinçle 36 ülkede
Bu savaş sanatı ile Devlet,
federasyon oluşumunu tamillet ve büyüğe sevgi saygı
mamlamış Dünya Alpagut Feaşılanacak gençlerimiz, biderasyonu; türkiye'den
reysel özgüven, sağlıklı
Bursa'mızda ki türkiye Alpabeden, emeklerinin karşılı- SAFA FURKAN gut Federasyonu'nu görüşmeğını bulma, başta turan
leri başlatmak üzere 23-24
AYDIN
coğrafyası olmak üzere
kasım da Azerbaycan'ın başHABERİ kenti Bakü'de Dünya Alpagut
dünyayı tanıma gibi pek
çok kültürel mirasa ulaşaFederasyonu yönetiminde ve
cakları, öğrenecekleri gibi, yine
Azerbaycan Spor Bakanlığı himapek çok kötü alışkanlıktan, yabancı yesinde gerçekleştirilecek Dünya
kültürün olumsuz etkilerinden ve
Alpagut Şampiyonasına türkigençler arasında yaygın biçimde
ye'mizi temsilen Bursa, izmir, Angörülen popüler kültürden kaykara ve konya takımlarımızın
naklı yabancı özentiliğinden kurkatılımıyla gerçekleştirmiş buluntulması sağlanabilecek. Dünya'da
maktayız. Bugün ise ülkemize
türk devletlerinin varlığının kadünyada hızla büyüyen yeni bir
nıksanacağı ve türkçe konuşulan
türk sporunu getirdik. Burmilli ve ulusal değerlerde AtA
sa'mıza ise ülkemizin temsilcili-

ğini almış ve madalya ve kupalarla
döndük. içeriğinin ne denli kapsamlı olduğunu, ne denli büyük
bir yapıya ulaşabileceğini, hem
türkiye'mize hem Bursa'mıza
nasıl bir etki yapacağını sizlere
geniş kapsamlı olarak tanıtım toplantımızda duyuracağız. Şimdilik,
turan Alpagut Federasyonu olarak
Bursa'mızın bizi bağrına bastığını
dönüş günümüzde hep birlikte yaşadık. Milli takım olarak Azerbaycan'dan başarıyla döndüğümüzü
ifa ediyor ve kardeş ülkede bize
gösterilen ilgiden dolayı da Azerbaycanlı yönetici ve dostlarımız ile
Ülkemize bu sevinci yaşatan kahraman sporcularımız ve onları doğuran annelerine şükranlarımızı
sunuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

karacabey
Bayrampaşa ile
berabere kaldı
tFF 3'üncü lig 3'üncü Grup'ta mücadele
eden karacabey Belediyespor, sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmasına rağmen
aldığı 1 puan ile liderliğe yükseldi.
12’nci dakikada Said’in ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Veysel gole izin vermedi.
34’üncü dakikada Hakkı’nın vuruşunda
kaleci Hasan topu kornere çeldi.
39’uncu dakikada Hasan’ın ortasında ceza
sahasının içerisinde topla buluşan Abuzer’in
kafa vuruşu sonucu kaleci Veysel topa müdahale ederek topu ceza sahasına çeldi.
42’nci dakikada Said’in vuruşunda Veysel
topa müdahale ederek kornere çeldi.
karşılaşmada gol çıkmayınca karacabey
Belediyespor, Bayrampaşa ile 0-0 berabere
kaldı. (DHA)
l STAT: M. Fehmi Gerçeker
l HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)
l KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas
(x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75
Gökalp), Gökhan (x) (Dk.82 Saruhan), Onur (xx),
Rasimcan (xx)
l BAYRAMPAŞA: Veysel (x) - Hüseyin (x),
Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk.77 Muhammed), Bünyamin (x), Hakkı (x) (Dk.65 Mertcan), Mert (x),
Oğuz (x), Taner(x) (Dk.84 Mehmet), Selim (x), İsmail (x)
l SARI KART: İlyas, Abuzer, Said (Karacabey
Belediyespor), İsmail (Bayrampaşa)

Galatasaray ile Club Brugge 4. randevuda
Galatasaray, UeFA Şampiyonlar
ligi’nde yarın oynayacağı Club
Brugge ile resmi maçlarda 4. kez
karşılaşacak. Geride kalan müsabakaların 2'si berabere sona ererken, 1
maçı da Belçika ekibi kazandı.
UeFA Şampiyonlar ligi’nde A
Grubu beşinci maçında Galatasaray,
yarın sahasında Belçika temsilcisi
Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Brugge ile
daha önce resmi müsabakalarda 3,
hazırlık maçında da 1 kez karşılaştı.
Şampiyonlar ligi’ne veda eden Galatasaray, Club Brugge mücadelesinden galip ayrılarak UeFA Avrupa
ligi şansını devam ettirebilecek.
Cimbom bu maçtan mağlup ayrılması durumunda bu sezonki Avrupa
kupaları defterini kapatacak.

İLK KEZ 2002’DE
iki takım 2002-2003 sezonunda

Şampiyonlar ligi H Grubu’nda yer
aldı. ilk karşılaşma 1 ekim 2002’de
istanbul’da oynanırken, mücadele 00 beraberlikle sona erdi. ikinci müsabakada ise takımlar, 23 ekim

2002’de Belçika’da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
O dönemde de sarı-kırmızılıların
başında Fatih terim bulunuyordu.
2002 yılında oynanan maçlarda Club

Brugge teknik Direktörü Philippe
Clement, Belçika ekibinde futbolcu
olarak sahada yer almıştı.
Bu sezon grubun ilk maçında Jan
Breydel Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti.
iki takım arasında 2008 yılında
oynanan hazırlık maçı ise 0-0 tamamlanmıştı.
Club Brugge, Belçika ligi'nde 36
puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
ligde geride kalan 16 hafta bir maçı
ertelenen Brugge, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Mavisiyahlılar, attığı 35 gole karşılık
kalesinde 6 gol gördü.
Brugge'da ligin ikinci haftasında
deplasmandaki real Madrid maçında kırmızı kart gören takım kaptanı ruud Vormer, 3 karşılaşma men
cezası almıştı. Vormer bu yüzden
Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. (İHA)

