KAYRA
SEZGİN
ŞAMPİYONASI YOLCUSU

DÜNYA

Bodrum Belediyesi Bodrumspor karate takımından sporcuları
Oğuzhan Yıldız, Umut Altıntaş ve Kayra Sezgin düzenlenen
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda kendi
kategorilerinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Milli takım seçmelerine
de katılan Kayra Sezgin, Ekim ayında yapılacak Dünya
şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
3-6 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep’te Şahinbey Spor
Salonu’nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate
Şampiyonasına 50 ilden 1450 sporcu katıldı. Bodrum Belediyesi
Bodrumspor karate takımından sporcuları Oğuzhan Yıldız, Umut
Altıntaş ve Kayra Sezgin Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye
Bodrum’un adını yazdırmayı başardı.
25-29 Ekim tarihlerin de İspanya’nın Tenerife adasında
yapılacak olan Dünya Karate Şampiyonasına gidecek olan
sporcuların seçmesi niteliği taşıyan milli takım seçmelerinde
Kayra Sezgin tüm rakiplerini geride bırakarak 59 kg da
ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazanarak
büyük bir başarı kazandı.
2 yıl önce Endonezya’da düzenlenen Ümit Genç Dünya Karate
Şampiyonası’nda ümitler +54’de Dünya şampiyonu olan Kayra
Sezgin yeniden katılacağı Dünya Şampiyonası hakkında şöyle
konuştu:
“Dünya Şampiyonasında ülkemi ve Bodrum’u en iyi şekilde temsil
etmek istiyorum, geçtiğimiz dünya şampiyonasın da kazandığım
dünya şampiyonluğuna bir yenisini eklemek için elimden gelenin
en iyisini yapacağım, bana her zaman destek olan aileme ve
beni yetiştiren antrenörüm Fatih Uzunlulu’ya, bizlere
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye başkanımız
Mehmet Kocadon’a teşekkür ediyorum” dedi.

60 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Oğuzhan Yıldız ise yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“6 tane maç yaptım. Maçlar çok zorlu geçti. Elimden gelenin en
iyisini yapmaya gayret ettim. Önümüzdeki süreçlerde de Dünya
ve Avrupa şampiyonalarına katılmayı hedefliyorum.”
Artı 76 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Umut Altıntaş da
“Kazandığımız bu başarılardan dolayı çok gururluyuz, milli
takıma bir daha seçildik. Bu yüzden çok sevinçliyiz.
Emeklerinden dolayı Fatih Uzunlulu hocama, aileme ve tüm
sevdiklerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu ise
“Sporcularım Oğuzhan Yıldız ve Umut Altıntaş çok iyi maçlar
çıkararak Türkiye Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde ederek
önümüzdeki günlerde yapılacak olan uluslararası uluslararası
yarışmalarda ülkemizi milli takım da temsil etme hakkı
kazandılar, diğer sporcularımız Enis Altıntaş ve Damla Gaye
Dur ise yaptıkları güzel mücadele ile göz doldurdular, Kayra
Sezgin ise Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerin de
yaptığı toplam 13 maç sonrasında ülkemizi Dünya Karate
Şampiyonasın da temsil etme hakkı kazandı. Kendisinden hem
ülkemiz hem de Bodrum için ikinci kez dünya şampiyonluğu
bekliyorum” dedi.
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