
“Yılın Yükselen Yıldız Adayı”

Yüksel İnşaat’ın “Yükselen Yıldız”ı Emel Dereli, gülle atma branşında elde ettiği başarılarla
dünya çapında adından söz ettiriyor. Henüz 17 yaşındaki genç sporcu, Avrupa Atletizm Birliği
tarafından düzenlenen 2013 Avrupa Atletizm Ödülleri anketinde “Yılın Yükselen Yıldız Adayı”
listesinde gösterildi.

  

Yaz ayları boyunca Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda şampiyonaya katılan Emel Dereli, elde
ettiği başarılı sonuçlar ve kırdığı rekorlarla Türkiye’nin en başarılı atletlerinden biri olarak
adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Emel Dereli, Temmuz ayında Ukrayna’nın Donetsk kentinde
düzenlenen 8. Yıldızlar Dünya Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiği 20.14 metrelik dereceyle
Türkiye’ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Yine Temmuz ayında İtalya’nın Rieti kentinde
gerçekleştirilen 22. Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 18.04’lük dereceyle birinciliği
elde eden Dereli, 3 Ağustos’ta Edirne’de gerçekleştirilen Balkan Yıldızlar Atletizm
Şampiyonası’nda da altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, elde ettiği bu derecelerle
daha önce kırdığı 17.67 metrelik Türkiye Gençler rekorunu da geliştirmiş oldu.

Üst üste elde ettiği büyük başarılar sayesinde uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin
göğsünü kabartan Emel Dereli, dünyada da adından söz ettirmeyi başardı. Dereli, Avrupa
Atletizm Birliği (EAA-European Athletic Association) tarafından düzenlenen Avrupa Atletizm
Ödülleri anketinde aday gösterilen iki Türk sporcudan biri oldu. Anketin “Yılın Yükselen Kadın
Yıldız Adayı” kategorisinde aday gösterilen Emel Dereli, internet üzerinden yapılan oylamada 12
kadın sporcu arasında birincilik için yarışacak.

Nimet Karakuş’tan Altın Katkı

Yükselen Yıldız’ımız Nimet Karakuş, Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 3. İslami
Dayanışma Oyunları’nda kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında son derece başarılı bir yarış
çıkartarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Güney Sumatra Adası’nın başkenti Palembang’da 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında
düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi. Oyunlarda Türkiye 23 altın, 31 gümüş ve
49 bronz madalya ile genel klasmanda beşinci oldu. Atletizm Milli Takımı, yarışmaları 24
madalya ile tamamladı. 

Oyunlara katılan Türk sporculardan, “Yükselen Yıldız”ımız Nimet Karakuş, ciddi bir sakatlık
döneminden geçmesine rağmen başarılı sonuçlar elde etti. 100 metre yarışında gümüş madalya
kazanan Karakuş, müsabakaların son gününde kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında da
koştu. Saliha Özyurt, Birsen Engin ve Sema Apak’ın ardından son adam olarak koşan Nimet
Karakuş, yarışta geriden aldığı bayrağı üstün bir gayretle birinciliğe taşıdı. Böylece kadınlar
4x100 takımımız altın madalyanın sahibi oldu.
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