
Sochi'ye sonunculukla başladık!

 

Spor / 08/02/2014

Kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil eden Kelime Çetinkaya 61 sporcu arasından sonuncu oldu.

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen kış oyunlarında ilk olarak Rosa Khutor Extrem Park'ta snowboard yarışları yapıldı.

22. Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyayı snowboard erkekler slope stil mücadelesinde Sage Kotsenburg ile ABD kazandı. Rusya'nın Soçi kentinde

düzenlenen oyunlarda Rosa Khutor Extrem Park'ta snowboard yarışları yapıldı.

ABD'li sporcu Kotsenburg finalde iki yarış sonunda aldığı 93.50 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

ABD'li sporcunun ardından Norveçli Staale Sandbech 91.75 puanla gümüş,Kanadalı Mark McMorris de 88.75 puanla bronz madalya elde etti.

Kayaklı koşuda 7.5 km yarışı ise TSİ 12.00'de başladı. Türkiye'yi temsil eden Kelime Çetinkaya dereceye giremezken, 61 sporcudan finişe gelen son sporcu

oldu. Bu mücadelede Norveç'ten Marit Bjoergen 38.33.6 derecesiyle altın madalyayı kazanan isim oldu. Gümüş madalyayı ise İsveçli sporcu Charlotte Kalla

38.35.4 derecesiyle kazandı. Norveç'ten Heidi Weng 38.46.8 derecesiyle bronz madalya elde etti.

"TECRÜBE KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Son sırada tamamladığı kadınlar skiatlon mücadelesinin ardından yarışı değerlendiren Çetinkaya, "Çok zor bir yarıştı. Hava güneşli ve yapay kara, farklı bir

madde kattıkları için pistte karda bazı yerlerde problem vardı. Genel olarak iyi bir yarıştı, ancak pistin zorluğu vardı. Bunca devin arasında yer alabilmek, start

almak da çok önemli. Sonuçta sayılı ülker bu sporda başarılı. Bu ülkelerin arasında yer alabilmek de bizi gururlandırıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'yi temsil

etmek gurur verici" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, skiatlon mücadelesinin kendi yarışı olmadığına dikkati çekerek, Soçi 2014'te yarışacağı diğer iki branş serbest sprint ve 10 kilometre klasikte daha

iyi olacağını kaydetti.

Skiatlon yarışına girmenin kendisi için iyi bir tecrübe olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Soçi'de sprint ve klasik yarışım var. Skiatlon benim yarışım değildi,

ancak bu yarışa da girmek ve tecrübe kazanmak önemliydi. Sprint ve klasikte elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"HERKESİN VATAN İÇİN FARKLI BİR GÖREVİ VAR..."
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Herkesin ülke için farklı bir görevi olduğunu, kendisinin de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını kaydeden milli kayakçı, katıldığı olimpiyatların

hepsine de vize alarak geldiğini hatırlattı.

Çetinkaya, "Sonuçta katıldığım yarışmalarda aldığım puanlar neticesinde bu sıralamada yer alabilmek hem benim hem de ülkem için ve bayrağım için gurur

verici. Bayrağımızı burada dalgalandırmak önemli. Biz vatan için buradayız. Herkesin vatan için farklı bir görevi var. Biz de görevimizi en iyi şekilde yerine

getirmeye çalışıyoruz. Olimpiyata vize alarak gelen branşlardanız. Bundan önceki 3 olimpiyata da vize alarak geldik" ifadelerini kullandı.

(https://plus.google.com/111139069635417829913") 
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