FBSYD KOŞULARI'nın değerli katılımcıları,
FBSYD KOŞULARI'nın 8 Nisan’da yapılan altıncısında 3
katılımcı (Belgin Yüksel, Muhsin Türkkal, Sadi Türkkal)
Gümüş madalyayı, 3 katılımcı da (Faruk Cömert, Kutay
Şaban Duman, Mustafa Demirtaş) Bronz madalyayı
garantiledi. Toplamda 3 katılımcı Gümüş, 33 katılımcı Bronz madalyayı
garantilemiş durumda bulunmaktadır.
Havanın soğuk ve yağışlı olmasına, aynı gün İstanbul Yarı Maratonu'nun
yapılmasına ve gribal enfeksiyonların çoğalmasına rağmen 24 katılımcının
varlığıyla altıncı organizasyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Bu haftaki koşumuzu Asbaşkanımız Turgut Gür ve İdari Müdürümüz Ali İçli de izlediler.
Fotoğraflar, her koşuda olduğu gibi Medya Koordinatörümüz Atakan Divitlioğlu tarafından
özenle çekilmiş ve bültenimizde yayınlanmıştır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum.
Yedinci organizasyonumuzu bu Pazar (15 Nisan 2018) saat 15.00'te yine aynı yerde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Bostancı Sahil Spor Tesisleri'nde yapacağız.
1) Koşulara katılmış olanların gelirken numaralı yeleklerini de yanlarına almaları
gerekmektedir. Aksi halde, gelinse bile madalya için istenen katılım günü sayısı
kazanılamayacaktır.
2) 22 Şubat 2018 tarihli e-posta mesajımızın b ve c fıkralarında duyurduğumuz gibi,
b) Katılımcıların aktivite alanına geliş ve dönüşleri kendi imkanlarıyla olacaktır.
c) Katılımcılar spor kıyafetlerini ve içeceklerini kendileri temin edeceklerdir.
Bu duyuru FB TV'de de yayınlanmıştır www.fenerbahce.org/detay.asp?ContentID=59299
3) Mayıs sonuna kadar yapmayı planladığımız koşu sayısı 12'dir. Bu koşuların en az % 75'ine
(9 koşu) katılanlara Altın, % 50'sine (6 koşu) katılanlara Gümüş, % 25'ine (3 koşu)
katılanlara Bronz madalya takdim edilecektir. 6 koşu yapılmıştır.
4) Hızlı iletişim sağlayabilmek amacıyla oluşturduğumuz FBSYD KOŞULARI WhatsApp
grubuna, koşu için kayıt yaptıran tüm katılımcılar dahil edilmiştir. Ancak isteyen herkesin
istediği anda gruptan ayrılabileceğini de belirtmek isterim.
Teşekkür dahi olsa bu grupta mesaj yazılmamasını rica ediyorum. Sadece organizasyon
duyuruları yayınlanacaktır. Mesajlarınızı bana özelden yazabilirsiniz. 0551 220 3819
5) 27 Şubat 2018 tarihli e-posta mesajımızda da belirttiğimiz gibi, İBB Bostancı Sahil Spor
Tesisleri yanından geçen otobüsler şunlardır. (Çatalçeşme durağında inilecektir):
4 numaralı Kadıköy-Bostancı,
16 numaralı Kadıköy-Pendik,
16D numaralı Kadıköy - Pendik - Altkaynarca (çift katlı otobüs)
222 numaralı Kadıköy-Pendik
İETT Otobüs hatları ve saatleri için tıklayınız >> www.iett.istanbul/tr/main/hatlar
Bu duyuru FB TV'de de yayınlanmıştır www.fenerbahce.org/detay.asp?ContentID=59364
6) Üsküdar'dan 2 numaralı Bostancı otobüsüyle de gelinebilir. Ancak 700 m kadar yürümek
gerekecektir.
7) Koşulara gelirken yanınıza değerli eşyalarınızı almamanızı rica ediyorum.
8) FBSYD KOŞULARI için hazırladığımız internet dergilerini ve fotoğraflarınızı aşağıdaki
linklere tıklayarak görebilirsiniz.
04 Mart >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59880781/fbsyd-kosulari-bulten-1
11 Mart >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59896567/fbsyd-kosulari-bulten-2
18 Mart >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59911859/fbsyd-kosulari-bulten-3

25 Mart >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59935119/fbsyd-kosulari-bulten-4
1 Nisan >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59977164/fbsyd-kosulari-bulten-5
8 Nisan >> https://www.yumpu.com/xx/document/view/59992785/fbsyd-kosulari-bulten-6
9) Yeni katılanlar için hatırlatma, FBSYD KOŞULARI'na katılım ücretsizdir. Her katılımcıya
numaralı sarı renkli yelek verilecek olup, koşularda bu yeleklerin giyilmesi mecburidir.
10) Koşularda müzik dinleme amaçlı kulaklık kullanılabilinir.
11) Tesislerde erkekler ve kadınlar için eşya bırakma ve giyinme odaları vardır.
12) Tesislerde eşlerin bekleyebileceği TV'li küçük bir salon mevcuttur.
13) Günler uzadıkça ve ısındıkça halen 15.00 olan başlama saati değişecektir.
14) Koşular bir yarışma değildir. Kesin bir koşu mesafesi yoktur. İlk altı koşuda 4.5 - 5 km
koşulmuştur. Koşuya ara verip yürümek de mümkündür.
15) Koşular İBB Bostancı Sahil Spor Tesisleri'nde başlamakta ve aynı yerde sona ermektedir.
16) Özel araçla gelecekler için tesislerin yanında İBB otoparkı vardır.

Başarı dileklerimle,

O.Atakan Tekin
FBSYD Genel Koordinatörü
www.maratonturk.com/atakan

Üsküdar, 11 Nisan 2018

