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Atatürk Kupası Sonuçlandı

ATA’mız adına düzenlenen, ERGO, 10. Sonbahar Göcek Yarış Haftasında, duygulu anlar, heyecan
fırtınası ve coşku bir arada yaşandı…
10 KASIM ATATÜRK KUPASI, yine ANDREY ARBUZOV’un....
Bu yıl 10’uncu yılı nedeni ile çok özel etkinlikler ve ödüllerle renklendirilmiş, ERGO ana
sponsorluğunda gerçekleştirilen Göcek Sonbahar Yarış Haftası, yüksek katılım, güneşli günler, bol
rüzgarlar ve keyifli sahnelerle doluydu. Geçtiğimiz yıl ilk defa verilen 10 Kasım Atatürk Kupası trofesine
ismini yazdıran yine Andrey Arbuzov oldu…
Uluslar arası yat yarışı düzeyine koşar adım yükselen ve bu yıl 10’uncusu ERGO sigorta Ana
sponsorluğunda düzenlenen, ülkemizin en önemli yelken yarışlarından olan Göcek Sonbahar yarış
haftası tamamlandı.
Göcek Yat Kulübü’nün başarılı organizasyon sergilediği son gecede, bol güneşli ve sert rüzgarlı
havalarda katılımcılara heyecan yaşatan 5 yarışın sonucunda kazanan takımların ödülleri, Türkiye
Yelken Federasyonu Başkanı Ahmet Gençtürk tarafından, 10 Kasım cumartesi akşamı D-Marin Göcek
Marina da düzenlenen muhteşem bir törenle verildi.
Coğrafi rota zengini Göcek koylarında, 07 – 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ERGO Göcek
Yarış Haftası’nda, koyları yarış rotalarında çok iyi değerlendiren Göcek Yat Kulübü’nün, mücadeleyi ön
plana çıkaran 5 farklı yeni rotasında, 54 tekne birincilik için mücadele ettiler. Koy içi rota tercihini haklı
çıkaran kuzeyli rüzgarların haftasında, tüm rotalar çok kısa sürede tamamlanmasına karşın,
heyecanlarını kıyasıya mücadeleye taşıyan tüm yarışçılar, yelken keyfinin doyasıya hazzında sezonu
keyifle kapattılar.
“ 10 Kasım Atatürk Kupası “ büyük ödülü, “ Couerrier De Coeur” takımının,
IRC sınıfında yarışa katılan 28 tekne arasındaki genel değerlendirme sonucunda, geçen yıl yine bu
kupaya adını yazdıran Andrey Arbuzov skipperlığındaki ‘Couerrier De Coeur’ takımı şampiyonluğa
ulaştı. İkinciliği Lachezar Bratoev’un takımı, üçüncülüğü de Rostislav’ın takımı ‘Wind Master’ elde etti.
Yarışın genel klasman birincisi olan C.D.Coeur takımına ‘10 Kasım Atatürk Kupası’, ERGO Genel
Müdür Yardımcısı Cengiz Karataş, D-Marin Marinalar Grubu Genel Koordinatörü Ali Erkan Bezirgan,
Göcek Yat Kulübü Başkanı Göker Tuncay ve Yelken Federasyonu Başkanı Ahmet Gençtürk

tarafından verildi. Önderimiz Atatürk’ün yaşamının son günlerini geçirdiği, tamamen el yapımı ve 6
ayda tamamlanan Savarona Yatının maketi olan 10 Kasım Atatürk Kupası, büyük beğeni kazandı.
ERGO 10. Sonbahar yarış haftasının duygu yüklü anları, 10 Kasım sabahı Göcek Yat Kulübü
organizasyonunda tüm yarışçıların Atatürk anıtında, Atamıza saygı duruşu ile yaşandı. Törenin
ardından, kuzeyli sert rüzgarlar ile kıyasıya mücadele dolu 5. Yarış, Ata’mız adına koşuldu. Erken
tamamlanan yarışının ardından, yarış haftasının 10. Yılını kutlama coşkusunda D-Marin Göcek
Marina’da hazırlanan kapanış gecesinde, dereceye giren tüm takımlara ödülleri verildi. Ahmet
Gençtürk’ün başkanlığındaki, yelken federasyonunun yeni yönetim kuruluda töreni izledi.
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