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Genel Bilgiler

3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG), 9-22 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre’nin 
Lozan kentinde gerçekleştirildi. Dünyanın Olimpik başkenti olarak anılan ve çok sayıda 
uluslararası federasyonun merkezlerinin bulunduğu Lozan kenti tarihte ilk kez Olimpik 
bir organizasyona ev sahipliği yapmış oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 
şemsiyesi altında, Lozan Belediyesi, Vaud Kantonu ve İsviçre Olimpiyat Komitesi’nin 
ortak çalışması ile organize edilen Oyunlarda Organizasyon Komitesi Başkanı olarak 
eski Dünya Şampiyonu Serbest Stil Kayakçı Virginie Faivre görev yaptı.

16 spor dalında düzenlenen Oyunlara 79 ülkeden 15-18 yaşları arasında toplam 1.872 
sporcu katıldı. IOC’nin Olimpik Oyunlara katılımda cinsiyet eşitliği sağlanması hedefi 
doğrultusunda Lozan 2020 YOG’da da eşit sayıda erkek ve kadın sporcu yer aldı. 
Organizasyonda 3.800 gönüllü görev yaptı.

Alp Disiplini Artistik Buz Pateni Biatlon Buz Hokeyi

Curling Kayakla Atlama Kayak Dağcılığı Kayaklı Koşu

Kısa Mesafe Sürat Pateni Kızak (Luge) Kuzey Kombine Serbest Stil Kayak

Skeleton Snowboard Sürat Pateni Yarış Kızağı (Bobsleigh)
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Türkiye Oyunlara 16 spor dalının 5’inde (Alp Disiplini, Biatlon, Buz Hokeyi, Curling ve 
Kayaklı Koşu) 7 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 14 sporcu ile katıldı. Buz Hokeyi 
ve Biatlon, YOG tarihimizde ilk kez katılım gösterdiğimiz sporlar oldu.

Spor Dalı Erkek Kadın Toplam

Alp Disiplini 1 1 2

Biatlon 1 1 2

Kayaklı Koşu 1 2 3

Buz Hokeyi 2 1 3

Curling 2 2 4

7 7 14

Türkiye’nin Oyunlarda kazandığı tek madalya, Buz Hokeyi spor dalında ilk kez Olimpik 
Programda yer alan “Karışık Ülkeler 3x3” disiplininde takım arkadaşlarıyla birlikte 
yarışan milli sporcumuz Sidre Özer’in kazandığı bronz madalya oldu. 
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Sporcularımızın Performansları ve 
Geleceğe Yönelik Öneriler

Normal takım yarışmalarının yanı sıra ilk kez bu Oyunlarda yeni bir format olan “3x3 
karışık ülkeler” yarışmaları, normal buz hokeyi pistini ikiye bölerek, yarı büyüklüğünde 
pistte 13 farklı ülkeden sporcunun bir araya gelerek oluşturduğu toplam 8 takımın 
kendi arasında yaptığı maçlarla gerçekleşti. 

Bu 8 takımın oluşturulması, Oyunlar öncesinde her ülkeden sporcunun bireysel olarak, 
özel tasarlanmış bir parkurda elde ettiği derecelerin katılım için yeterli olması ve daha 
sonra bu derecelere bakılarak 8 takıma güç dengeleri eşit olacak şekilde dağıtılmaları 
ile gerçekleşti. 

Genel olarak bakıldığında küçültülmüş pistte daha dinamik, daha hızlı ve daha fazla 
golün atıldığı bu yeni format başarıya ulaştı.

Buz Hokeyi
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İki erkek ve bir kadın sporcuyla katıldığımız bu formatta, milli sporcularımızdan 
Sidre Özer’in bulunduğu takım bronz madalya kazandı. Kerem Alsan’ın yer aldığı 
takım bronz madalya maçını kaybederek elenirken, Ziya Efe Güçlü’nün takımı ise 
grup maçları sonunda elendi. Genel olarak sporcularımızın fizik, maç kondisyonu ve 
teknik beceri bakımından özellikle bu sporda dünyanın iyi ülkelerinin sporcularıyla 
kıyaslandıklarında kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiği gözlemlendi. 

Gelecek Olimpik Oyunlar hedefleri doğrultusundaki öneriler:
 Buz hokeyi dalında büyükler seviyesinde uluslararası tecrübesi üst seviyede olan 

ve modern antrenman metotları konusunda yeterliğe sahip hâlihazırdaki milli 
takım antrenörlerimizin, ülkenin buz pisti olan şehirlerinde düzenlenecek antrenör 
seminerleri ile ülke genelinde diğer antrenörlerimizin teknik yeterliliklerinin 
arttırılmasına katkı sunmaları,

 Gençler seviyesinde yarışan 
sporcuların gelişimleri için 
özel hazırlanacak antrenman 
programlarının ülke genelinde 
uygulanarak, genç sporcuların 
büyükler seviyesine hazır hale 
getirilmeleri, 

 Buz Hokeyi Federasyonu ve Buz Pateni 
Federasyonu’nun iş birliği yaparak, buz 
hokeyi sporcularının başlangıç sporu 
olan buz patenine daha çok sporcunun 
başlamasının teşvik edilmesi ve 
böylece buz hokeyi için uygun fiziksel 
özelliklere sahip sporcuların daha 
geniş bir havuzdan seçilmesi.
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Ülkemizin gelişmekte olan kış sporlarından Curling’de 2 erkek ve 2 kadın 
sporcumuzdan oluşan milli takımımız “karışık takım” ve “karışık ülkeler çiftler” 
yarışmalarında ülkemizi temsil ettiler.

Toplam 24 ülkenin 6 takımlı dört gruba ayrılarak maçlarını gerçekleştirdiği Oyunlarda 
milli takımımız grubunu 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı ve çeyrek 
final şansını kaçırdı.

Sporcularımızdan ikisi 2019 yılında Saraybosna’da düzenlenen EYOF’ta ülkemizi 
temsil etmiş ve ilk defa uluslararası bir organizasyona katılmışlardı. EYOF sonrası bu 
Oyunlara kadar geçen bir yıllık sürede takım halinde iki kez yurt dışında yarışmaya 
katılıp, dört aylık bir hazırlık süreciyle Oyunlara geldiler. 

Maçların tamamında rakiplerinden seviye olarak geride olmadıkları, hatta 
birçoğundan önde oldukları görüldü. Ancak, özellikle kaybettikleri maçların kritik 
anlarında, maçın sonucunun belirleneceği önemli atışlarda hatalar yaparak çeyrek 
final şansını kaybettiler. Bu açıdan bakıldığında takım halinde daha uzun bir hazırlık 
dönemi geçirmeleri ve daha çok uluslararası yarışmaya katılmaları bu Oyunlardaki 
performanslarını olumlu yönde etkileyebilirdi. Curling sporunun önde gelen ülkeleriyle 
aramızda diğer kış spor dallarında olduğu kadar büyük bir fark olmadığı bu Oyunlarda 
bir kez daha görüldü. 

Curling
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Gelecek Olimpik Oyunlar hedefleri doğrultusundaki önerileri:
 Curling dalında modern 

antrenman teknikleri, kondisyon 
antrenmanları, performans 
testleri ve sporcuların eksik 
yönleri için yapılacak özel 
çalışmalar anlamında büyükler 
milli takımıyla çalışacak 
uzman yabancı bir antrenörle 
çalışılması,

 Uzman yabancı antrenör 
tarafından yurt içinde 
curling buz salonu olan 
şehirlerde düzenlenecek 
antrenör seminerleriyle 
Türk antrenörlerin teknik 
yeterliliklerinin arttırılması,

 Genç milli takımlarda antrenör olarak görev alabilecek yetenek ve istekte, gerekirse 
faal sporculuk hayatına devam eden sporcular arasından seçim yapılarak (EYOF 
2019’da olduğu gibi bu Oyunlarda da başarıyla görev yapan milli takım antrenörü 
Bilal Ömer Çakır gibi) oluşturulacak bir teknik ekibin uzman yabancı antrenörün 
gözetiminde alt yaş kategorilerinde milli takım antrenörü olarak hazırlanmaları,

 Bu teknik ekibin gençler seviyesinden başlayarak Olimpiyat hedefi doğrultusunda 
kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık planlama yapması ve milli takıma 
seçilecek sporcuların bu planlama doğrultusunda yıl boyunca çalışmalarını 
sürdürmesi, 

 Sadece Erzurum’da yaşayan sporculardan oluşan milli takım sporcu havuzunun, 
Erzurum dışındaki Samsun, Trabzon, Kocaeli gibi şehirlerde bulunan curling buz 
salonlarındaki buz kalitesinin Erzurum’daki standartlara getirilerek farklı şehirlerde 
hazırlıklarını sürdüren genç sporcular ile genişletilmesi,

 Ülke genelindeki tüm curling buz salonlarının bakımından sorumlu teknik 
personelin uluslararası standartta eğitim alması ve tesisin bakımının eksiksiz 
yapılarak, yılın 12 ayında kullanılmaya hazır şekilde tutulması.
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Alp disiplininde 1 erkek ve 1 kadın sporcuyla katıldığımız Oyunlarda, ülkemizi 
2019 EYOF’ta temsil etmiş iki sporcumuzdan Mina Baştan büyük slalom ve slalom 
yarışlarında, İsviçre’de yaşayan ve çalışmalarını bu ülkede sürdüren Derin Berkin ise 
super-g, kombine slalom, büyük slalom ve slalom yarışlarında ülkemizi temsil ettiler.

Derin Berkin, çok fazla tecrübesi olmadığı super-g ve kombine slalom yarışlarına, 
takip eden günlerde yapacağı hedef yarışmalarına hazırlık amacıyla katıldı ve başarılı 
sonuçlar elde edemedi. Hedef yarışları olan büyük slalom ve slalom yarışlarında ise ilk 
30 sporcu arasına girerek bu spor dalında ülkemiz standartlarında başarılı sonuçlar 
almış oldu. Özellikle EYOF 2019 performansıyla kıyaslandığında sporcumuzun bir yıl 
içinde gelişim gösterdiği görüldü.

Mina Baştan ise slalom ve büyük slalom yarışlarında, inişler esnasında yaptığı hatalar 
sonucu yarışları tamamlayamadı. 

Genel olarak bakıldığında alp disiplini, kış sporları arasında tüm dünyada rekabetin en 
yüksek olduğu spor dalı olarak dikkat çekmekte. Kış sporları kültürü yüksek olan pek 
çok ülkenin bu spora yatırım yaptığı ve hem sporcu sayısı hem de yetenek seviyesi 
olarak bizim sporcularımızla aralarında büyük fark olduğu gözlemlendi. 

Alp Disiplini
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Milli sporcularımızın genelde hobi olarak kayak sporuyla ilgilenmeye başladıkları 
ve devamında milli takıma seçildikten sonra da yeterli sayıda yetişmiş yetenekli 
sporcumuz olmaması sebebiyle rekabetçi kültürden uzak, rahat bir çalışma 
temposuyla Oyunlara ve yarışmalara katıldıkları gözlemlenmektedir. Derin Berkin’in 
yurt dışında çalışmalarını sürdürmesi ve yoğun antrenman temposu içinde olması 
diğer sporcularımızla gözle görülür farkın oluşmasına sebep oldu.

Gelecek Olimpik Oyunlar hedefleri doğrultusundaki öneriler:
 Alp disiplini dalında, hem sporcu geçmişi hem de antrenörlük teknik yeterliliği 

bakımından çok olumlu bir izlenim bırakan milli takım antrenörü Hannes 
Brenner’in başında olacağı bir teknik ekip kurulması ve yıllık planlamanın bu ekip 
tarafından yapılması,

 Alp disiplini antrenörlerinin özellikle özel dersler vererek iyi bir gelir elde edebiliyor 
olmaları Milli Takımlar için belli bir disiplin ve motivasyon altında çalışacak aday 
bulunmasını zorlaştırıyor olsa da en az 2 Türk antrenörün teknik ekibe dahil 
edilmesi ve planlama aşaması da dahil olmak üzere süreçte aktif rol almaları,

 Alp disiplininde gerçekten yarışmacı olacak ve rekabetin içinde yer alacak 
motivasyona ve azme sahip hedef sporcuların belirlenerek, 4 yıllık bir planlama 
yapılması ve sporcuların kampları, yurt dışında katılacakları yarışmaların 
belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans takiplerinin yapılması.

Mina Baştan

8



Oyunlarda Biatlon dalında 1 erkek ve 1 kadın sporcumuz ülkemizi temsil etti. 
Sporcularımızdan Mine Kılıç 2019 EYOF’ta da ülkemizi temsil etmiş ve sıralama olarak 
gerilerde kalmıştı. Bu Oyunlarda da geçen yılki sıralamasına yakın bir performans 
göstererek 97 sporcu arasında 61 ve 68. sıralarda yarışmalarını tamamladı. İlk defa 
uluslararası yarışma tecrübesi yaşayan sporcumuz Barış Oduncu ise 98 sporcu 
arasında 93 ve 97. sıralarda yarışmalarını tamamladı ve bu seviyede yarışmak için 
hazır olmadığı görüldü. 

Biatlon milli takımımızdan 2019 EYOF’a katılan 4 erkek ve 4 kadın toplam 8 
sporcumuzdan sadece 1’inin yarışmacı seviyede spora devam ettiği ve bu Oyunlara 
katıldığı görüldüğünde, yatırım yapılacak sporcuların belirlenmesi, yetenek seçimi ve 
antrenman planlaması konusunda bu spor dalında pek çok ülkenin bir hayli gerisinde 
olduğumuz gözlemlenmiştir. Bu durum sonuçlara da yansımıştır.

Biatlon

Mine Kılıç
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Gelecek Olimpik Oyunları hedefleri doğrultusundaki öneriler:
 Biatlon dalında modern antrenman teknikleri, kondisyon antrenmanları, 

performans testleri ve sporcuların eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar 
anlamında özellikle biatlon spor dalında uzman bir yabancı antrenörün teknik 
ekibin başına geçmesi, 

 Genç, motivasyonu yüksek, sportif hedefleri olan en az iki Türk antrenörün 
teknik ekibe dahil edilmesi ve bu antrenörlere yabancı dil desteği sağlanarak kısa 
zamanda yabancı uzman antrenör ve bu sporun diğer önde gelen ülkelerinin 
antrenörleriyle sağlıklı iletişim kurmalarının sağlanması, 

 Uzman yabancı antrenörün başında olduğu teknik ekibin kısa vadede 4 yıllık ve 
uzun vadede 8 yıllık bir planlama yaparak, özellikle kış sporlarına daha yatkın 
olan Doğu bölgesinde sporcu taramaları yapması ve belirlenen hedef sporcuların 
yapacakları kamplar, yurt dışında katılacakları yarışmaların belirlenmesi ve 
performans takiplerinin yapılması,

 Uluslararası Biatlon Federasyonu’nun (IBU) Uluslararası Kayak Federasyonu’ndan 
(FIS) ayrı ve diğer ülkelerin ulusal biatlon federasyonlarının da kayaktan ayrı 
federasyonlar olduğu dikkate alınarak, bünyesinde halihazırda çok sayıda 
spor disiplini barındıran Türkiye Kayak Federasyonu’ndan ayrı bir Biatlon 
Federasyonu’nun kurulması.
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Kış sporları arasında en zorlu dallardan biri olan Kayaklı Koşu spor dalında, 1 erkek ve 
2 kadın sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız performans olarak istenilen 
seviyenin altında kaldılar.  

Kadın sporcularımız Özlem Ceren Dursun ve Fatma Yavuz sprint yarışını 82 sporcu 
arasında 68. ve 69. sıralarda, mesafe yarışını ise 79 sporcu arasında 56. ve 64. 
sıralarda tamamladılar. Erkek sporcumuz Mehmet Türün sprint yarışını 86 sporcu 
arasında 65. ve mesafe yarışını 82 sporcu arasında 63. sırada tamamladı.  

Genel olarak sporcularımızın kondisyon ve dayanıklılık bakımından eksiklerinin 
bulunmasının yanı sıra pist içindeki iniş bölümlerinde problem yaşadıkları, kimi zaman 
düştükleri ve zaman kaybettikleri, kimi zaman ise düşmemek için çok yavaş giderek 
yine zaman kaybettikleri ve bu durumun yarış sonuçlarını önemli ölçüde etkilediği 
gözlemlenmiştir. 

Kayaklı Koşu
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Gelecek Olimpik Oyunları hedefleri doğrultusundaki öneriler:
 Kayaklı koşu dalında modern antrenman teknikleri, kondisyon antrenmanları, 

performans testleri ve sporcuların eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar 
anlamında bu spor dalında dünyanın önde gelen ülkelerinden uzman bir yabancı 
antrenör ile birlikte çalışılması,

 Kayaklı Koşu spor dalında gerçekten yarışmacı olmak ve rekabetin içinde yer almak 
için uzman yabancı antrenör ile birlikte kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık 
bir planlama yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında katılacakları yarışmaların 
belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans takiplerinin yapılması,

 Uzman yabancı antrenörün yanında genç, motivasyonu yüksek, sportif hedefleri 
olan en az iki Türk antrenörün teknik ekibe dahil edilmesi ve bu antrenörlere 
yabancı dil desteği sağlanarak kısa zamanda yabancı uzman antrenör ve bu sporun 
diğer önde gelen ülkelerinin antrenörleriyle sağlıklı iletişim kurmalarının sağlanması, 

 Sporcuların yaz aylarında da tekerlekli kayak yapabileceği uygun standartlarda 
asfaltın halihazır tesislerin içerisine eklenmesi ve bu sayede yılın tamamında 
antrenman devamlılığının sağlanması,

 Bolu Gerede’de bulunan ve ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan Arkut Dağı Kayaklı 
Koşu tesisinin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde “Kayaklı Koşu 
Üssü” haline gelecek bir tesisin de kurularak Erzurum, Erzincan, Ağrı, Van, Kars gibi 
bu spor dalı için büyük potansiyeli olan şehirler ve çevre illerden daha çok genç 
sporcunun bu spora kazandırılarak sporcu havuzunun geliştirilmesi.
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Oyunların Genel Değerlendirmesi

Lozan 2020 YOG’u organizasyon açısından incelersek, en önemli yenilik IOC’nin aldığı 
kararla Oyunların iki yarışma döneminde yapılması oldu. Olumlu yönden bakıldığında, 
organizasyon açısından yoğunluk azalmış ve yarışmaları biten sporcuların ülkelerine 
erken dönmeleri mümkün olmuştur. Diğer yönden bakılacak olursa, Oyunlara ikinci 
yarışma döneminde katılan spor dallarındaki sporcular kendilerini devam eden bir 
organizasyonda buldular ve Oyunların atmosferini tam olarak hissedemediler. Ancak 
genel olarak bakıldığında bu formatın başarıya ulaştığını söylemek mümkün.

Sportif olarak bakıldığında, prensip olarak ülkeler madalya tablosu tutulmayan 
YOG’larda asıl amaç genç sporculara hem yarışmacı olup kendi yaş gruplarında 
dünyanın en iyi sporcularıyla rekabet etmeleri hem de kendilerine Olimpiyat Oyunları 
hedefi koyacakları bu organizasyonda farklı ülkeden ve farklı disiplinden sporcularla 
bir araya gelerek kültürel olarak etkileşimde bulunmalarıdır. Milli sporcularımızın 
büyük çoğunluğunun ise başta dil problemi olmak üzere çeşitli sebeplerle bu 
etkileşimlere fazla dahil olmadıkları gözlemlendi. 

IOC tarafından Gençlik Olimpiyatlarında uygulanan “Karışık Ülkeler Yarışmaları” 
farklı ülkeden genç sporcuların sosyal olarak bir araya gelmeleri ve kültürel 
olarak birbirlerini tanımalarına olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. 
Bu yarışmalarda kazanılan 
madalyalar da kayıtlara 
ülkeler yerine sporcular adına 
geçmektedir. 3x3 Karışık Ülkeler 
Buz Hokeyi yarışmalarında 
kazandığımız YOG tarihindeki 
ilk madalya, bireysel olarak 
milli sporcumuz Sidre Özer için 
güzel bir başarı olsa da buz 
hokeyinde ülke olarak hedefin 
milli takımımızın Olimpik 
disiplin olan takım yarışmasına 
katılması olmalıdır.

Gençler seviyesinde düzenlenen 
bu Oyunlarda jenerasyonların 
rekabeti söz konusu olduğu 
için ülkelerin performansları 
oyundan oyuna değişkenlik 
göstermektedir. Ancak istikrarlı 
bir spor politikası ve doğru 
bir modele sahip ülkeler her 
Oyunlarda olduğu gibi Lozan 
2020 YOG’da da belli bir 
seviyenin üzerinde performans 
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göstermiştir. Ülkemizin kış sporlarında bu seviyeye ulaşması için genç sporcu 
havuzunun genişletilmesi ve yetenek seçiminin bu geniş havuzdan yapılması büyük 
önem taşımaktadır.

Kış sporları kültürünün halen gelişmekte olduğu ülkemizde, Erzurum kentinin 
2011 yılında Universiade ve 2017 yılında EYOF’a ev sahipliği yapmasıyla beraber 
tesisleşmeye önem verilmiş, tesis sayısı ve standardı yükselmiş ve önemli bir aşama 
kaydedilmiştir. Bir sonraki aşama ise bu tesislerde daha fazla sayıda üst düzey 
organizasyona (Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi) ev 
sahipliği yaparak hem kış sporları konusunda organizasyon tecrübemizi geliştirmek 
hem de ülkemizde kış sporları kültürünün gelişmesini desteklemek olmalıdır. 
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Ülkemizde Olimpik Kış Sporlarının 
Gelişimi için Öneriler

 Antrenörlerimizin teknik yeterlilikleri ve 
modern antrenman metotlarının takip edilmesi 
konularında önlerinde kat etmeleri gereken 
önemli bir mesafe olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, nihai hedef olan Olimpiyatlarda başarı 
için bu Oyunlar gibi gençler seviyesindeki 
tüm yarışmalarda kendi sporcularının önüne 
gerçekçi ve yarışmacı hedefler koymaları 
noktasında antrenörlerimize büyük 
sorumluluk düşmektedir. Aksi takdirde genç 
sporcularımızın bu vizyona ve motivasyona sahip olmaları mümkün olmayacak, 
sadece ülkelerini temsil etme hedefiyle Oyunlara gelmeleri maalesef geleceğe 
dönük planlar yapmayı ve gelişim göstermeyi imkânsız hale getirecektir.

 Tüm kış spor dallarının milli takım teknik ekiplerinde, uzman yabancı antrenörlerin 
yanlarında yetişecek motivasyonda ve potansiyelde Türk antrenörlerin 
görevlendirilerek, bu antrenörlerin başta yabancı dil olmak üzere, elde edecekleri 
donanımla Türk sporuna hizmet etmeleri ve Olimpik seviyede elit sporcu 
yetiştirmeleri için imkân yaratılması büyük önem taşımaktadır. 

 YOG ve EYOF gibi gençler seviyesinde düzenlenen Oyunlarda yarışacak sporcular 
belirlenirken, sporcuların potansiyelleri ve yetenek seviyelerinin yanı sıra gelecekte 
Olimpiyatlarda yarışacak motivasyona ve çalışma azmine sahip olmalarına özellikle 
dikkat etmek büyük önem taşımaktadır. Oyunlar sonrası eğitim hayatına öncelik 
vererek veya çeşitli sebeplerle çalışma azmini yitirerek sporculuk hayatını sona 
erdiren sporculara yapılan tüm yatırımlar da boşa gitmektedir. Bu sebeple sporcu 
seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta Oyunların izin verdiği maksimum 
kotayı doldurmak değil, gelecekte ülkemizi Olimpik seviyede temsil edecek 
sporcularımızın tecrübe kazanmalarını sağlamak olmalıdır.
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 Sporcuların teknik ekip desteği olarak kısıtlı imkanlara sahip olması da bir başka 
sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Teknik ekiplerin oluşturulmasıyla ilgili genel 
olarak,

 Beslenme konusunda bir uzmanla beslenme programının yıl boyunca 
planlanması, 

 Yarışma öncesi ve esnasında oluşan stresi önlemek amacıyla belli aralıklarla 
sabit bir spor psikoloğuyla çalışılması, 

 Sadece büyük organizasyonlarda ve sakatlık sonrasında değil, yıl boyunca 
belli aralıklarla sakatlık önleyici yöntemlerin kullanılmasıyla sakatlık riskini 
en aza indirecek kış sporlarında uzman bir spor hekimi ve fizyoterapistle 
çalışılması sporcuların antrenman ve yarışma performanslarını olumlu yönde 
etkileyecektir.

 YOG organizasyonu tarafından belirlenen, Gençlik Olimpiyat Köyü’nde 
konaklayacak antrenör sayısının kısıtlı olmasından dolayı, federasyonlar tarafından 
kafileye dahil edilen ve Gençlik Olimpiyat Köyü dışında kalacak antrenör haklarını 
diğer idareci ve yönetim kurulu üyeleri yerine sporculara destek verecek ekstra bir 
teknik ekip üyesi olarak kullanması kafilemizin Oyunlardaki verimini arttıracaktır.

 Kış sporlarında sporcu havuzunun çok dar olması sebebiyle yetenek seçimi 
yapmak çok zor hale gelmektedir. Genç sporcuların fiziksel özelliklerine ve 
yeteneklerine göre spor dallarına yönlendirilmesi ve bu doğrultuda yetiştirilmeleri, 
kış sporlarında ülkemize elit seviyede (Olimpiyat madalyası kazanmaya aday) 
sporcu kazandırılması için en önemli gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır. 

 Kış sporlarının iklim ve coğrafyaya bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
her spor için uygun olan bölgeler belirlenerek, bu bölgelerde halihazırda bulunan 
tesislerin seçilen spor için merkez üs haline getirilmesi hem lojistik olarak hem 
de antrenman planlamalarının daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bazı yapısal 
eksiklikleri bulunan veya bakım konusunda istenilen seviyede olmayan tesislerin 
ise gerekli çalışmanın yapılması sonrası merkez olarak değerlendirilmesi uygun 
olacaktır.

 Özellikle kışın uzun sürdüğü ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunan 
ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin kış sporlarıyla tanıştırılmaları ve düzenli 
aralıklarla yapılacak özel faaliyetler ve projeler ile desteklenerek daha çok sayıda 
çocuğun yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda kış sporları sporcusu olmasının, genç 
sporcu havuzunun gelişmesine büyük katkısı olacaktır.  

 Spor Bilimi Fakültelerinde ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında kış sporları 
antrenörlüğü ve yöneticiliği bölümlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin 
arttırılması gerekmektedir. Bu bölümlerden mezun olan antrenör ve idarecilerin de 
ilgili federasyonların, yerel yönetimlerin ve kulüplerin bünyesinde aktif rol alarak 
kış sporlarının gelişimine fayda sağlaması hedeflenmelidir.
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Oyunlar Öncesi Hazırlıklar

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü (SHGM), Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve 
Oyunlara katılacak Buz Hokeyi Federasyonu, Buz Pateni Federsayonu, Curling Federasyonu, 
Kayak Federasyonu ile Oyunlar öncesi ve sırasında iş birliği içerisinde olmuş, hazırlıklar ve 
organizasyona destek kapsamında üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiştir. 

Bu çerçevede aşağıda yer alan iş ve işlemler yerine getirilmiştir:
 Organizasyona ilişkin tüm teknik bilgilerin paylaşılması, belli aralıklarla güncellenen 

yarışma programında bulunan spor dallarına ait teknik kitapçıkların GSB, SHGM ve 
Oyunlara katılım sağlayan ilgili federasyonlara düzenli olarak iletilmesiyle sağlandı.

 Oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve idareci sayıları SHGM ve katılacak 
federasyonlardan alınarak, Türkiye’nin Kesin Sayısal Katılım bildirimi Lozan 2020 
Organizasyon Komitesi’ne yapıldı.

 Lozan 2020 programında yer alan spor dallarının bağlı olduğu federasyonlara ve 
SHGM’ye Oyunlara katılması muhtemel tüm sporcu, antrenör, yönetici, hakem ve sağlık 
görevlilerinin akreditasyonları için gerekli bilgilerin toplanması konusunda yazılar ve 
Akreditasyon Bilgi Formları gönderildi.

 Oyunlara ilişkin sağlık ve anti doping dokümanları SHGM Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı’na iletildi.

 Oyunlara katılacak sporcuların branşlarına göre yarışma kayıtları yapıldı ve kotalara 
göre kesin olarak katılacak antrenör ve idarecilerin isimlerinin kayıt işlemleri 
gerçekleştirildi. 

 Oyunlara kesin olarak katılacak sporcu, antrenör, yönetici ve takım doktorunun 
akreditasyonları için gerekli bilgiler ilgili federasyonlar ve Spor Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nden (SHGM) alınarak akreditasyon sistemine girildi.

 Oyunlar programında yer alan her spor dalına ilişkin teknik kitapçıklar ilgili antrenörlere 
ve federasyonlara e-posta olarak iletildi.

 Biatlon sporcularının silahlarının İsviçre’ye girişi için gerekli izinler Organizasyon 
Komitesi’nden alındı.

 Buz Pateni sporcularının müzik ve program içerik formları ile buz pateni hakeminin bilgi 
formları Organizasyon Komitesi’ne iletildi. 

 Oyunlara katılan idareci, antrenör ve sporcularımızdan oluşan kafilemizin tamamı için 
hazırlanan Oyunlar öncesinde içinde yarışma tesisleri, Gençlik Olimpiyat Köyü, yemek, 
yarışma ve antrenman tesislerine ulaşım, sağlık hizmetleri ile ilgili genel bilgileri içeren 
“Bilgi Notu” ve antrenörlere Oyunlar hakkındaki tüm teknik bilgileri içeren “Takım 
Liderleri Rehberi” dağıtıldı.

Lozan 2020 Olimpik Hazırlık ve Destek Programı
TMOK, Lozan 2020 hazırlıkları kapsamında,

 Kayak Federasyonu’na 12.000 USD, 
 Curling Federasyonu’na 10.188 USD, 
 Buz Pateni Federasyonu’na 4.000 USD

olmak üzere toplam 26.188 USD finansal destek sağladı.



Oyunlar Süresince Yapılan  
İş ve İşlemler

 NOC Koordinasyon Ofisi ile temasların sağlanması ve bilgilerin kafilemize 
aktarılması, 

 Kafilemizin kalacağı odaların teslim alınması ve varsa eksiklerin tamamlanarak 
kafilemizin kullanımına hazır duruma getirilmesi,

 Kafilemizin odalara yerleştirilmeleri ve anahtarlarının teslim edilmeleri, 

 Kafilenin kendi içinde sağlıklı iletişim sağlaması için Whatsapp (yaygın mesajlaşma 
uygulaması) grubunun kurulması ve kullanılması, 

 Antrenörlerimiz ve sporcularımızla birlikte toplantılar yapılarak Oyunlar süresince 
ihtiyaçları olacak bilgilerin paylaşılması ve sorularının cevaplandırılması, 

 Sporcularımızın yarışma programlarının ve yarışma sonuçlarının günlük olarak 
hazırlanması ve kafileye iletilmesi, 

 Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör, idareci, sağlık görevlilerine verilen katılım 
ve madalya sertifikalarının dağıtımı, 

 Kapanış sonrası konaklanan odalardan çıkış işlemlerinin tamamlanması, bir gün 
önceden kafilenin tüm spor ekipmanlarının havalimanına ulaştırılması,

 Kafilenin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenilmesi görevleri yerine getirildi. 
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Açılış Töreni

Lozan 2020 Açılış Töreni, 9 Ocak tarihinde Buz Hokeyi maçlarının yapıldığı kapalı 
buz pisti Lozan Vaudoise Arena’da düzenlendi. Kafileler toplu halde karışık olarak 
stadyuma girerken, törenin devamında ülkelerin bayrak taşıyan sporcuları üçerli 
gruplar halinde geçişlerini gerçekleştirdiler. Türk Bayrağını Curling milli sporcumuz 
Selahattin Eser taşıdı. 

Töreni, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Yönetim 
Kurulu üyesi Perviz Aran, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, GSB Uluslararası 
Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci ve Genel Müdür 
Yardımcısı İnanç Özçakmak takip ettiler.

Tören, sporun yanı sıra İsviçre kültürünü ve geleneklerini de sergilenen müzik ve 
akrobasi gösterilerinin ardından sona erdi.
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Yarışma ve Antrenman Tesisleri

 LES DIABLERETS - Diablerets Alpine Centre: Alp Disiplini

 LES TUFFES (FRANSA) - Nordic Centre: Biatlon

 LAUSENNE- Vaudoise Arena: Buz Hokeyi

 CHAMPÉRY- Curling Centre: Curling

 VALLÉE DE JOUX – Cross Country Centre: Kayaklı Koşu
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Buz hokeyi yarışmaları Lozan kent merkezinde bulunan tesiste yapılırken, alp disiplini, 
kayaklı koşu ve curling tesisleri ise Lozan’a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunuyordu. 
Biatlon yarışmaları ise Fransa sınırları içinde yer alan tesiste gerçekleştirildi. Buz 
pistlerinin yeni ve kaliteli oldukları, dağlarda bulunan kayak tesislerinin de uzun 
yıllardır İsviçre’nin kayak turizminde kullanılan kaliteli tesisler oldukları gözlemlendi. 

Seyirci bakımından büyük ilgi gören yarışmalarda, ağırlıklı olarak ilkokul çağında 
bulunan 80.000 öğrencinin de izleyici olarak yarışmaları takip etmesinin organize 
edildiği gözlemlendi. Toplamda 640.000 seyirci Oyunları yerinde takip etti. 
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Gençlik Olimpiyat Köyü

 Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör ve idareciler Lozan Üniversitesi (UNIL) 
kampüsü içinde yer alan ve Oyunlar sonrasında üniversite öğrencileri için yurt 
olarak kullanılacak yeni yapılan “Vortex” isimli binada konakladılar. Lozan şehir 
merkezine metroyla 10 dakika mesafede bulunan kampüste “NOC Koordinasyon 
Ofisi”, sportif bilgiler ve yarışmalarla ilgili teknik bilgilerin paylaşıldığı “Spor Bilgi 
Merkezi”, tüm ulaşım bilgilerinin paylaşıldığı “Ulaşım Masası”, sağlık hizmetlerinin 
verildiği “Poliklinik”, sporcu performans testlerinin yapıldığı “Performans Merkezi” 
ve çeşitli eğlenceli ve bilgilendirici aktivitelerin yapıldığı “Athlete365 Ofisi” kafilelere 
hizmet verdi.

 Kafilemiz kampüs içerisinde 10 dakikalık yürüme mesafesinde, üniversite 
öğrencileriyle birlikte aynı bina içinde Oyunlar kafileleri için özel ayrılmış bölümde 
yemekhane hizmetlerinden faydalandılar. Yemekler kaliteli ve yeterli çeşitlilikteydi. 
Spor yapmak için ise kampüs içinde 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan, 
üniversitenin spor fakültesinin fitness salonu ve tartan pist kullanıldı. Kafilemizin 
konakladığı odalar temiz ve yeniydi. Odaların temizliği 3 günde bir yapıldı. 
Kafilemiz, 6. katta bulunan bir ve iki kişilik odalardan oluşan toplam 10 odada 
konakladılar. 

 Organizasyonda yaklaşık 3800 gönüllü görev yaptı. Türkiye’ye tahsis edilen 1 
gönüllü Oyunlar süresince kafilemize yardımcı oldu. Her gün yapılan yarışmalar 
sonrasında kazanılan madalyalar, Lozan şehir merkezinde bulanan meydanda 
kurulan Medal Plaza’da akşam saatlerinde düzenlenen Madalya Töreni ile 
sahiplerine takdim edildi.
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Ulaşım

Kafilemizin Cenevre Havalimanı’ndan Lozan’da bulunan Gençlik Olimpiyat Köyü’ne 
ulaşımı ve Köyden yarışmaların yapıldığı tesislere ulaşımları toplu taşıma sistemi 
kullanılarak sağlandı. Bu sistem Olimpik Oyunlar tarihinde ilk defa uygulandı ve hiçbir 
aksaklık yaşanmadı. Lozan şehir merkezinde yer alan tesislere ulaşım metroyla, Lozan 
çevresinde dağlarda bulunan tesislere ulaşım ise şehirlerarası trenlerle sağlandı. Açılış 
ve Kapanış Törenleri için de ulaşım yine metroyla sağlandı.

Olumsuz etkenler olarak, tren yolculuğu sırasında aktarma yapılması, yolculukların 
iki saate yakın sürelere ulaşması ve sporcuların sabah erken saatte Gençlik Olimpiyat 
Köyü’nden çıkıp akşam saatlerinde Köye dönmeleri gösterilebilir. Ancak genel olarak 
halkla beraber toplu taşıma sisteminin kullanılması tüm kafileler için farklı bir tecrübe 
oldu.
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Kurumsal İletişim

TMOK, web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyat 
Oyunları süresince milli sporcularımız, federasyonlarımız, medya ve tüm spor 
takipçileri için haber ve bilgi kaynağı olma rolünü sürdürmüştür.

Lozan 2020 öncesinde Oyunlar için açılan web sayfasında Oyunlara katılacak 
sporcularımız, organizasyon ile ilgili genel bilgiler, yarışma takvimi, tesisler, geçmiş 
Kış Gençlik Olimpiyatları gibi konularda içerikler geliştirmiş, bunlar sosyal medya 
hesaplarında TMOK takipçileri ve basın ile paylaşmıştır.

Medya ile Oyunların öne çıkan noktaları, sporcularımız ve yarışacakları spor dalları, 
geçmiş başarıları gibi Oyunları takip etmelerini kolaylaştıracak her türlü bilgi Oyunlar 
öncesinde paylaşılmıştır.

Oyunlar süresince milli sporcularımızın yarışmalarında aldığı sonuçlar anlık ve Türkçe/
İngilizce olarak takipçiler ve basın ile paylaşılmıştır. Sporcularımızın Lozan 2020 
yolculuğuna çıkışından, Açılış Töreni, Sporcu Köyünde geçirdikleri zaman ve yaptıkları 
aktiviteler, yarışmaları öncesindeki antrenmanları, yarışmalarından görüntüler, 
aldıkları sonuçlar, Kapanış Töreni ve Lozan’dan ayrılışlarına kadar, Oyunlardaki birçok 
anına TMOK takipçileri ve basın yakından tanıklık etme şansı bulmuştur. 

Oyunların ardından ise milli sporcularımızın aldıkları tüm sonuçlar ve Oyunlar genel 
bilgileri medya ile paylaşılmıştır. Tüm bu iletişim çalışmaları, GSB, ilgili Federasyonlar 
ve milli sporcularımız arasında iyi bir etkileşim sağlamıştır.
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Kapanış Töreni

Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları, Medal Plaza’da düzenlenen Kapanış 
Töreniyle sona erdi. Sporcular, takım görevlileri, gönüllüler ve kent sakinlerinden 
oluşan yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla düzenlenen Tören, geleneksel Bayrak Geçidi 
ile başladı. 35 engelli çocuğun koreografisi ve her kıtayı temsilen 5 sporcunun 
gönüllülerin Oyunlara katkısını dile getirdiği sunumun ardından Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Lozan 2020 Başkanı Virginie Faivre 
konuşmalarını yaptılar. 

Ardından İsviçre’nin altın madalya kazanan iki genç sporcusu Marie Krista ve Valerio 
Jud Oyunlar Bayrağını, 2024 yılında bir sonraki Oyunlara ev sahipliği yapacak Güney 
Kore’nin Gangwon şehrine götürmek üzere, Lozan 2020’de madalyalar kazanan Güney 
Kore’nin iki genç sporcusu Whi Min Seo ve Jang Sung-woo’ya teslim ettiler.
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Lozan 2020 Türkiye Kafilesi

ADI SOYADI E/K SPOR DALI KAFİLEDEKİ GÖREVİ

DERİN BERKİN E ALP DİSİPLİNİ Sporcu

MİNA BAŞTAN K ALP DİSİPLİNİ Sporcu

BARIŞ ODUNCU E BİATLON Sporcu

MİNE KILIÇ K BİATLON Sporcu

KEREM ALSAN E BUZ HOKEYİ Sporcu

SİDRE ÖZER K BUZ HOKEYİ Sporcu

ZİYA EFE GÜÇLÜ E BUZ HOKEYİ Sporcu

BERFİN ŞENGÜL K CURLING Sporcu

İFAYET ŞAFAK ÇALIKUŞU K CURLING Sporcu

KADİR POLAT E CURLING Sporcu

SELAHATTİN ESER E CURLING Sporcu

FATMA YAVUZ K KAYAKLI KOŞU Sporcu

MEHMET TÜRÜN E KAYAKLI KOŞU Sporcu

ÖZLEM CEREN DURSUN K KAYAKLI KOŞU Sporcu

YUSUF ERDEM DOĞAN E TMOK Kafile Başkanı

NECATİ KAPLAN E GSB Genel İdareci

HANNES BRICH BRENNER E ALP DİSİPLİNİ Antrenör

FIRAT ÇELİK E BİATLON Antrenör

DENİZ İNCE E BUZ HOKEYİ Antrenör

BİLAL ÖMER ÇAKIR E CURLING Antrenör

ÖMER YUSUFOĞLU E KAYAKLI KOŞU Antrenör



SONUÇLAR
Lausanne 2020
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SP
O

R 
D

A
LI SPORCU / TAKIM E/K DİSİPLİN YARIŞMA SONUÇ

A
LP

 D
İS

İP
Lİ

N
İ

Derin BERKİN E

Super-G Final 1:02.61 derecesiyle finali 55. sırada 
tamamladı.

Kombine 
Slalom Final

36.87 slalom ve 1:02.61 super-g 
derecesiyle birlikte 1:39.48 toplam 
derecesiyle finali 34. sırada 
tamamladı.

Büyük 
Slalom Final

inişi 1:08.94 derecesiyle 35. sırada,
inişi 1:09.67 derecesiyle 31. sırada 
ve  toplamda 2:18.61 derecesiyle 
finali 30. sırada tamamladı.

Slalom Final

1.inişi 41.26 derecesiyle 32. sırada, 
2.inişi 43.20 derecesiyle 25. sırada 
ve toplamda 1:24.46 derecesiyle 
finali 26. sırada tamamladı.

Mina BAŞTAN K

Büyük 
Slalom Final 1.inişi tamamlayamadı ve finalde 

sıralamaya giremedi.

Slalom Final

1:04.04 derecesiyle 1.inişi 41. 
sırada tamamladı ancak 2.inişi 
tamamlayamadı ve finalde 
sıralamaya giremedi.

Bİ
A

TL
O

N

Barış ODUNCU E

12.5 km 
Bireysel Final 52:47.4 derecesiyle finali 97. sırada 

tamamladı.

7.5 km 
Sprint Final 27:04.2 derecesiyle finali 93.sırada 

tamamladı.

Mine KILIÇ K

10 km 
Bireysel Final 40:39.4 derecesiyle finali 61. sırada 

tamamladı.

6.5 km 
Sprint Final 22:17.0 derecesiyle finali 68. sırada 

tamamladı.

BU
Z 

H
O

KE
Yİ

Kerem ALSAN -  
Siyah Takım

ESPOSITO Junior (ARG) - 
FLORIANTSCHITZ

Lukas (AUT) - LABUTKIN 
Yaroslav (RUS) - YU Jiacong 
(CHN) - VAN STUIJVENBERG 

Corne (NED) - SUZUKI 
Wataru (JPN) - SYKORA 
Adam (SVK) - PAVLATA 

Dominik (CZE) - DEDINAS 
Linas (LTU) - KARPOVICH 
Danil (BLR) - VARIS Kalle 

(FIN) -
RINDONE Matthias (ITA)

E Mixed NOC 
- 3x3

Grup Maçı - 
Kahverengi 

Takım
Rakiplerine 11-13 yenildiler.

Grup Maçı - 
Kırmızı Takım Rakiplerine 9-12 yenildiler

Grup Maçı - 
Mavi Takım Rakiplerini 14-8 yendiler.

Grup Maçı - 
Sarı Takım Rakiplerini 19-7 yendiler.

Grup Maçı 
- Turuncu 

Takım
Rakiplerine 8-14 yenildiler.

Grup Maçı - 
Gri Takım Rakiplerini 16-8 yendiler.
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O
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Kerem ALSAN -  
Siyah Takım

ESPOSITO Junior (ARG) - 
FLORIANTSCHITZ

Lukas (AUT) - LABUTKIN 
Yaroslav (RUS) - YU Jiacong 
(CHN) - VAN STUIJVENBERG 

Corne (NED) - SUZUKI 
Wataru (JPN) - SYKORA Adam 

(SVK) - PAVLATA Dominik 
(CZE) - DEDINAS Linas (LTU) 
- KARPOVICH Danil (BLR) - 

VARIS Kalle (FIN) - RINDONE 
Matthias (ITA)

E Mixed NOC 
- 3x3

Grup Maçı - 
Yeşil Takım

Rakiplerini 6-4 yendiler ve bu 
sonuçla gruplarını 4. sırada 
tamamladılar ve yarı finale 
yükseldiler.

Yarı Final - 
Yeşil Takım Rakiplerine 3-7 yenildiler.

Bronz 
Madalya Maçı 
- Kahverengi 

Takım

Rakiplerine 5-7 yenildiler ve 
elendiler.

Ziya Efe GÜÇLÜ - Mavi 
Takım

CHEN Chih-Yuan (TPE) - 
TRZEBUNIA Jakub (POL) -

CHAPMAN Caleb (NZL) 
- HONG Seungwoo (KOR) - 
ASSAVOLYUK Daniel (GER) 

- VALCIUKAS Joris (LTU)
- LANGILLE Riley (AUS) 
- HAMILL Carter (GBR) - 
KUDEVIITA Konrad (EST) 
- TERRANEO Simo (SUI) - 

OTSUKA Issa (JPN) - HANSEN 
Oliver

Thestrup (DEN)

Grup Maçı - 
Gri Takım Rakiplerine 8-9 yenildiler.

Grup Maçı 
- Turuncu 

Takım
Rakiplerine 1-12 yenildiler

Grup Maçı - 
Siyah Takım Rakiplerine 8-14 yenildiler.

Grup Maçı - 
Yeşil Takım Rakiplerine 6-11 yenildiler.

Grup Maçı - 
Sarı Takım Rakiplerine 8-13 yenildiler.

Grup Maçı - 
Kahverengi 

Takım
Rakiplerine 2-14 yenildiler.

Grup Maçı - 
Kırmızı Takım

Rakiplerine 11-18 yenildiler ve 
bu sonuçla gruplarını 8. sırada 
tamamladılar ve elendiler.

Sidre ÖZER - Mavi Takım
CHRISTMANN Valerie (SUI) - 
KOT Anna (POL) - RUNEVSKA 

Maria (BUL) - FOY Mirren 
(GBR) - DOBIASOVA Zuzana 
(SVK) - KRASHENININA Yana 
(RUS) - STOBER Maya (GER) - 

METZLER
Regina (HUN) - 

HENGELMULLER Karolina 
(AUT) - SHARP Nikki (AUS) 

- KUSAMA Yuna (JPN) - 
PETERSEN Aya Juhl (DEN)

K Mixed NOC 
- 3x3

Grup Maçı - 
Gri Takım Rakiplerini 9-7 yendiler.

Grup Maçı 
- Turuncu 

Takım
Rakiplerini 7-4 yendiler.

Grup Maçı - 
Siyah Takım Rakiplerini 8-4 yendiler.

Grup Maçı - 
Yeşil Takım Rakiplerini 5-3 yendiler.

Grup Maçı - 
Sarı Takım Rakiplerine 5-8 yenildiler.

Grup Maçı - 
Kahverengi 

Takım

Rakiplerini 4-4 biten maç sonucu 
penaltı atışları sonrası 5-4 yendiler.

Grup Maçı - 
Kırmızı Takım

Rakiplerine 4-4 biten maç sonucu 
penaltı atışları sonrası 4-5 
yenildiler ve bu sonuçla gruplarını 
2. sırada tamamladılar ve yarı
finale yükseldiler.

30



31

SP
O

R 
D

A
LI SPORCU / TAKIM E/K DİSİPLİN YARIŞMA SONUÇ

CU
RL

IN
G

Selahattin ESER -  
Şafak ÇALIKUŞU  

Kadir POLAT - 
Berfin ŞENGÜL

Mix Mix Takım

Grup Maçı - 
NORVEÇ Rakiplerine 1-9 yenildiler.

Grup Maçı 
- BİRLEŞİK 
KRALLIK

Rakiplerini 5-1 yendiler.

Grup Maçı - 
YENİ ZELANDA Rakiplerine 6-7 yenildiler.

Grup Maçı - 
FRANSA Rakiplerine 4-6 yenildiler.

Grup Maçı - 
SLOVENYA

Rakiplerini 4-2 yendiler ve 6 takım
bulunan gruplarını 4. sırada 
tamamlayarak elendiler.

Berfin ŞENGÜL &  
Olle MOBERG (SWE) Mix

Mixed NOC 
- Karışık 
Çiftler

Son 48 - 
NEILSON 
(NZL) & 

GRUENBERG 
(EST)

Rakiplerini 7-3 yendiler.

Son 24 - 
SZMIDT (POL) 

& RANKIN 
(GBR)

Rakiplerine 6-11 yenildiler ve 
elendiler.

Kadir POLAT &  
Hannah FARRIES (GBR) Mix

Mixed NOC 
- Karışık 
Çiftler

Son 48 - 
MURPHY 
(USA) & 

NEUERT (CAN)

Rakiplerine 4-8 yenildiler ve 
elendiler.

Selahattin ESER &  
Tong LIU (CHN) Mix

Mixed NOC 
- Karışık 
Çiftler

Son 48 - 
VASQUEZ 

(ESP) & ISELI 
(SUI)

Rakiplerini 12-7 yendiler.

Son 24 - NAGY 
(HUN) & 

YOUNG (CAN)

Rakiplerine 4-8 yenildiler ve 
elendiler.

Şafak ÇALIKUŞU &  
Sangwoo PARK (KOR) Mix

Mixed NOC 
- Karışık 
Çiftler

Son 48 - 
DENISENKO 

(RUS) & 
SELIVERSTOVS 

(LAT)

Rakiplerine 3-10 yenildiler ve 
elendiler.

KA
YA

KL
I K

O
ŞU

Özlem Ceren DURSUN K

Sprint 
Serbest Stil Elemeler 3:29.79 derecesiyle 69. sırada yarışı 

tamamladı ve elendi.

5 km 
Mesafe - 
Klasik Stil

Final 17:42.8 derecesiyle 56. sırada finali 
tamamladı.

Fatma YAVUZ K

Sprint 
Serbest Stil Elemeler 3:29.95 derecesiyle 70. sırada yarışı 

tamamladı ve elendi.

5 km 
Mesafe - 
Klasik Stil

Final 18:12.9 derecesiyle 64. sırada finali 
tamamladı.

Mehmet TÜRÜN E

Sprint 
Serbest Stil Elemeler 3:49.26 derecesiyle 65. sırada yarışı 

tamamladı ve elendi.

10 km 
Mesafe - 
Klasik Stil

Final 32:26.3 derecesiyle 63. sırada finali 
tamamladı.
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Notlar





www.olimpiyat.org.trwww.olimpiyat.org.tr


