TÜRKİYE
RAGBİ FEDERASYONU
ETKİNLİK RAPORU
( KASIM 2010 – EYLÜL 2012 )

Federasyonumuzun Muhterem Genel Kurul Üyeleri,
Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu olarak yaklaşık 4 yıl önce
değerli genel kurul üyelerinin gösterdikleri güven ve teveccühle göreve
başlamıştık.
4 yıllık süre zarfında aşağıda da bahsedildiği gibi Yönetim Kurulu olarak
kulüp, antrenör, idareci, sporcu ve diğer teknik personeller el ele verip;
Branşlarımızın gelişimi, kulüp, antrenör ve sporcu sayılarının artırılması,
milli takımların kurulması, milli müsabakalar düzenlenmesi, milli
takımlarımızın uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edilmesi,
uluslararası federasyonlara üye olunması ve işbirliği içerisinde çalışılması,
ülkemizde uluslararası kongre ve turnuvalar düzenlenmesi noktasında
beraberce çalıştık.
Öncelikle Yönetim Kurulu olarak bizlere bahsi geçen tüm etkinliklerimizde
yardımcı olan yanımızda bulunan tüm kulüp ve yetkililerine teşekkür
ederiz.
4 yıllık süreçte yapılan faaliyetler hakkındaki bilgiler ise aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
Genel Kurula arz ederiz.
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Korumalı Futbol branşında;
 Tarihinde ilk kez milli takım kamplarını düzenledik, milli takımı
kurduk, milli takım ilk uluslararası müsabakasında Bükreş'te
Romanya Milli Takımını 61-0 mağlup etti.
 Liglerimizin sayısını 2 den 4 e çıkarttık.
 Liglere katılan kulüp ve sporcu sayılarını artırdık.
 Avrupa Amerikan Futbolu Federasyonu (EFAF) Challenge
Kupalarına kulüplerimizin katılmasını sağladık.
 Uluslararası Federasyonlara üye olduk.
 Federasyon Başkanımız Şahin Kömürcü, EFAF Balkan Gelişim
Kurulu Başkanlığına seçildi.
 Avrupa Amerikan Futbolu Federasyonu (EFAF) yetkililerinin
düzenlediği hakem ve antrenör kursları düzenlendi.
Ragbi branşında;













Faaliyet gösteren kulüp sayısını % 300 artırdık. ( 5
16)
Oyuncu sayısını % 350 artırdık. (95
360)
İlk antrenör kurslarını açtık.
İlk hakemlere yetiştirdik.
Faal il sayını 3 katına çıkardık.
İlk defa milli takım kamplarını düzenledik, milli takımı oluşturduk ve
milli takımımız; Slovakya'da Slovakya Milli Takımını 38 - 5 ,
Estonya'da Estonya Milli Takımını 49-5 mağlup etti.
Bayanlarda ilk defa milli takım kamplarını yaptık.
Milli takım antrenörü olarak uluslararası federasyonun tavsiye ettiği
dünyaca ünlü bir antrenörle anlaştık.
Avrupa Ragbi Milletler Kupası Final müsabakasına ev sahipliği
yaptık.
İstanbul'da Uluslararası Ragbi Turnuvasına ev sahipliği yaptık.
Üniversite ligi için başvuruda bulunduk. 2013 yılı sezonunda
bayanlar ve gençler ligi kurulacak.
Uluslararası federasyonlara üye olduk.
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Beyzbol branşında;
Faaliyet gösteren kulüp sayısını % 1750 artırdık. ( 2
35)
Oyuncu sayısını % 1500 artırdık.
Antrenör sayısını 22 den 160 a çıkardık.
Faal il sayısını 3 den 11 e çıkardık.
Yaş kategorilerinde milli takım kampları yaptık, uluslararası
müsabakalara katılınmasını sağladık.
 Uluslararası federasyonlara üye olduk.
 Federasyon Başkanımız Şahin Kömürcü, Güneydoğu Avrupa ve
Balkan Beyzbol Federasyonu Başkanlığına seçildi.






Softbol branşında;









Faaliyet gösteren kulüp sayısını % 1600 artırdık. ( 2
32)
Oyuncu sayısını % 2200 artırdık.
Antrenör sayısını 22 den 85 e çıkardık.
Milli takım kamplarını yaptık, milli takımlarımızın uluslararası
turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmesini sağladık.
U 16 Milli Takımımız 1. Avrupa Softbol Kupasında şampiyon, U 19
Milli Takımımız 3 ncü oldu.
Uluslararası softbol turnuvalarına, Avrupa Şampiyonasına ve
uluslararası kongreye ev sahipliği yaptık.
Federasyon Başkanımız Şahin Kömürcü, Güneydoğu Avrupa ve
Balkan Softbol Federasyonu Başkanlığına seçildi.
Uluslararası federasyonlara üye olduk.
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