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Türk atletiz
Hedef Þampiyonalarda kürsüye çýkan isimler,
madalyanýn aðýrlýðýna dayanamadý
Türk atletizmi nereye?
Helsinki’de düzenlenen 10. Dünya Atletizm
Þampiyonasý’nda Türk atletlerin sýfýr çekip, ilk
turda tribüne çýkmasý, spor dünyasýnda geniþ
yanký uyandýrdý.
Önceki yýllarda Avrupa ve Dünya
Þampiyonasýnda kürsüye çýkan isimlerin yaþadý ðý düþüþten sonra olimpiyat üçüncüsü Eþref
Apak’ýn da düþ kýrýklýðý yaratmasý atletizm
çevrelerinde ``Türk atletizmi nereye koþuyor?’’
sorusunun sorulmasýna neden oldu.
Sahip çýkýlamýyor
Ciddi bir alt yapýsý olmadýðý halde dönem dönem yýldýz isimler
çýkaran Türkiye, baþarýlý olan atletlerine sahip çýkamama gibi bir
sorunla karþý karþýya kaldý. Süreyya Ayhan’ýn doping olayý, Elvan’ýn
sakatlýk sorununa çözüm bulanamazken, Eþref ve diðer genç atletlerin de bir kazaný lýp bir kaybedilmesi üzerine, Türkiye’deki atletizm sistemi tartýþýlmaya baþladý. Sportif baþarýnýn yanýnda
yeterli eðitimin alýnamamasý, atletizmdeki istikrarsýzlýðýn temel nedeni olarak gösterilirken, Gençlik Spor
Genel Müdürlüðü’nün bu konuda önlem almasý istendi.
Otoriteler, Türk atletizminin vitrine çýkacaðý varsayýlan 2008 Pekin Olimpiyatlarý öncesi yaþanan geliþmeler
büyük tehlike olarak görüyor.
TALAY’DAN EÞREF TANISI
Tekniði geliþti gücü azaldý
ARTUN TALAY (Eþref Apak’ýn eski antrenörü): Baþarýyý yakalamak için birkaç temel neden lazým. Bunlar
teknik, kuvvet ve sürat. Zannediyorum ki, Eþref tekniðini geliþtirirken kuvvet ve sürat eksik kaldý. Bunlarýn hepsinin ayný anda olmasý lazým. Yeni gelen antrenör aslýnda doðru bir seçim. Sonuçta Beyaz Rusya’dan. Ancak,
yetkililerin antrenörü karþýsýna alýp konuþmalarý ve þu soruyu sormalarý lazým. ``Gelecek yýl 85 metreye çýk masýný saðlayabilir misin, saðlayamaz mýsýn?’’ Cevap olumlu olursa devam etmek, þans vermek gere kir. Eðer olumsuz olursa daha ileriye götürekecek baþka isimlerle çalýþmak lazým. Bakarinov, Luchinov,
Mundarchuk, Yuri Chevik en önde gelen isimler. Olimpiyatlara 3 yýl kaldý. Bir an önce karar vermek
gerekir. Bir yýlda 8670 saat var. Seçmeler ve finaller bu kadar saatin içinden iki saatte yapýlýyor.
Antrenör formun en yüksek olduðu dönemi bu iki saate denk getirebilen insandýr. Ayrýca,
Universiade, Formula gibi büyük organizasyonlarýn yapýlacak olmasý teþkilatýn bütün dikkatini
bu alanlara çekerek, yoðunlaþmayý engelledi.

mi nereye?
NE DEDÝLER?
MEHMET TERZÝ (Atletizm
Federasyonu Baþkaný):
Sporcularýmýzdan özellikle Eþref
Apak Helsinki'de bekleneni ver emedi. Bu bizde bir üzüntü
yarattý. Ancak Eþref'in üzerinde
yoðun bir stres vardý. Yarýþma
sýrasýnda morali bozuldu. Yeni
antrenörüne alýþmaya çalýþýy or. Zaten Antrenörü de bizden
Eþref'i istenilen seviyeye getirmek için 1 yýl süre istemiþti.
Ancak Akdeniz Oyunlarý'nda
baþarýlý olunca ister istemez
bizde de bir beklenti oluþtu.
Finale kalýr diye düþünüyorduk, ancak olmadý. Türk
Atletizminin düþüþte olduðuna inanmýyorum. Genç
atletlerimiz çok baþarýlý oluy orlar. Artýk 2008
Olimpiyatlarý için aday
kadromuzu yavaþ yavaþ oluþturmaya baþlýyoruz. Tezeta'nýn prosedürünü beklemek zorundayýz. Elvan
bu süreç içinde iyi duruma gelecektir. Genç bir kadroyla gitmek istiyoruz.
Süreyya Ayhan'ýn cezasý 2006'da bitecek. Olimpiyat kadrosunda onu da
düþünüyoruz.
TURGAY RENKLÝKURT (Fizyoloji uzmaný, Spor yazarý): Önemli olan
yakalanan baþarýlarý devam ettirebilmek. Bizim sorunumuz elde edilen
performanslarý sürekli kýlamamak. Bunun nedenini de Eþref Apak'ýn antrenörü aslýnda çok güzel þekilde dile getirdi. Kendisi, ``Ben getireceðim
noktaya getirdim. Eþref'in yeni isimlerle çalýþmasý lazým'' demiþti. Baþarýlý
olan atletlerimizin antrenörlerinin de bunu söylemesi gerekli. Yetkililerin de
bir noktaya gelindikten sonra týkanýldýðýný görmeleri lazým. Ne yazýk ki bunlar yapýlamadý. Yetersiz antrenörler, eðitim düzeninin kurumsallaþamamasý
en önemli sorunlar arasýnda. Üst düzey sporlarda eðiticilerin eðitiminin kurumsallaþmasý lazým. Ayrýca tüm dünyada olduðu gibi antrenmanlarýn koordinatýný
saðlayacak bir kurum yok. Ýsteyen antrenör istediði programý yaptýrýyor. Bunun
yanýnda sporcu baþarýlý olmaya baþladýðý zaman kimse ona soru soramaz hale
geliyor. Atletizm, dünya çapýnda profesyonel hale geldi. Bizim sistemimiz ise
amatör. Sponsor yardýmý da önemli bir konu. Sponsor olan firmalar, spor cunun olumsuz davranýþlarýndan dolayi müþteri potansiyelini yitirmekten
korkuyorlar. Biz de daha yeni baþladý. 2008'de kürsüye çýkacaklar üç
asaþý beþ yukarý belli. Bizim baþarýlý olmamýz zor görünüyor.

