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YARIŞ, FESTİVAL VE ŞÖLEN HEPSİ BİR ARADA…
Bodrum Cup 2014 Geleneksel Ahşap Yat Yarışları 26.kez yapıldı.
Uluslararası nitelik kazanmakta hızla gelişmeler gösteren bu
yarışma yarışmadan öte her zaman bir festival havasında
yapılmakta ve denizcilerimizin sezonu kapattığı bir şölen
havasında yaşanmaktadır.
Yarışana, seyredene ve düzenleyenlere büyük hazlar veren
Bodrum Cup; ortalama 100 tekneyle gerçekleştirilen, bu şölene
katkı sağlayan birimlerin omuzlarında takdir edilesi bir
organizasyonla gerçekleşmektedir. Zor, karmaşık, hayret
edilesi bir düzenle kendiliğinden oluşmuş bir havada süre
gelen sevgi, kardeşlik, dayanışma ve hoşgörünün meyvesi bir
şölendir BODRUM CUP.
İlk gün Bodrum-Bodrum etabında rüzgâr sıkıntısına rağmen
muhteşem görüntüler sergileyen tekneler yarış sonunda Gümbet
Koyuna kurulan seyyar marinada sevgi çemberi oluşturarak
geceyi yarışmalar ve konserler ile eğlenerek geçirmişlerdir.
İkinci gün iyi bir rüzgarla start alan tekneler güzel bir
yarışla soluğu Kalimnos Adasında almışlardır. Üçüncü gün
kuvvetlenen rüzgâr fırtınaya dönüşmüş ve Kalimnos-Leros etabı
iptal edilmiştir. Gününü Kalimnos Adasını gezerek ve
dinlenerek geçiren yarışmacılar dördüncü günün KalimnosYalıkavak etabında iyi bir rüzgârla iyi bir performans
sergileyerek Yalıkavak’a girmişlerdir. Yarışmanın beşinci
gününde Yalıkavak-Bodrum etabı ile sona eren bu görsel şölen
Gümbet
Koyundaki
seyyar
marinada
kupa
töreniyle
noktalanmıştır.
Gönül isterdi ki bu şölen Bodrum Limanında taçlandırılsın.
Katılımcıları ile kapsamıyla çeşitliliği ile Dünyada bir eşi

olmayan bu yarışma, bu şölen Bodrumlu denizcilerin gurur
kaynağıdır. Yeterince desteklendiğinde Dünyanın ilgi
kaynakları içerisinde üst sıralarda yerini alacağı kesindir.
Hem Bodrumun ününe ün katacak hem de Mavi Yolculuk konseptine
büyük ivme kazandıracaktır.
26 yıldır inatla bu yarışmayı devam ettiren Yarış Komitesine
ve Başkanı Erman Aras’a ve elini taşın altına koyan her fert
ve kuruluşa sonsuz teşekkür ederiz.
Bu yarış, festival ve şölen bir kişinin bir gurubun değil Tüm
Bodrumlunun gururla sahiplenmesi gereken bir buluşmadır. Bu
kadar kısıtlı imkânlara rağmen inatla katılan yerli, yabancı,
küçük, büyük yarışmacı ve teknelere sonsuz teşekkürler.
Bir sonraki şölende buluşmak üzere saygılarımla.
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