AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU
BASIN BÜLTENİ - 05.04.2022
AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU’NDAN GENÇ FUTBOLCULARA BÜYÜK DESTEK
PROFESYONEL FUTBOL DÜNYASI YENİ YILDIZLARINI ARIYOR
Avrupa Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen futbolcu seçmelerinin üçüncüsü,
15 - 17 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. U-17 grubu seçmeleri, TSV Grötzingen - Aictahl
spor tesislerinde yapılacak ve ATFF’nin deneyimli eğitmenleri gözetiminde gerçekleştirilecek.
ATFF tarafından organize edilen ilk iki seçme, daha önce Stuttgart ve Kirchheim’da yapılmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, öncelikli görevlerinin genç
yeteneklere nitelikli bir rehberlik desteği sunmak ve doğru kapıları zamanında açmak
olduğunu söyledi. Yıldız, yönetim kurulu ve deneyimli eğitmen kadrosuyla birlikte, bu hedefe
ulaşmak için bütün güçleriyle çalıştıklarını, geçen yıl pandemi sürecinin olumsuz etkilerini
yaşadıklarını, ama bundan sonra artan bir enerjiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Yeşil sahalar, yetenekli futbolcularını arıyor
Gözlemci antrenör Tufan Özkaya, daha önce iki kez seçme organizasyonu yaptıklarını ve
Avrupa’da yaşayan gençlerimizin futbol geleceğine katkı sunmak üzere, yeni bir
organizasyona daha imza attıklarını söyledi. Özkaya’ya göre, bu seçmeler Avrupa’da yaşayan
genç futbol yetenekleri için büyük bir fırsat.
Hedefimiz futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırmak
Gözlemci antrenör Zafer Hoşman, yaptığı açıklamada ATFF’nin hedefinin genç
sporcularımızın futbol kariyerine destek olmak ve futbol dünyasına yeni yetenekler
kazandırmak olduğunu dile getirdi. Hoşman, bunun için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve
yetenekli futbolcu adaylarını her an takipte olduklarını sözlerine ekledi.
Hayal edebiliyorsak güçlüyüz
ATFF Başkan Yardımcısı Sedat Demir, futbol başarısını doğru bir stratejiyle değerlendirmek
isteyen gençler için en doğru adresin Avrupa Türk Futbol Federasyonu olduğunu ifade etti ve
yeni yeteneklere umut veren sözlerle seslendi. “Spora, futbola gönül veren siz gençlerimizle
gurur duyuyoruz. ATFF olarak her an yanınızdayız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Asla yalnız
koşmayacaksınız. Asla yalnız olmayacaksınız. Gücümüz yettiği kadar, sizler için mücadele
edeceğiz.”

Seçmelerimiz tüm Avrupa ülkelerinde devam edecek
Avrupa Türk Futbol Federasyonu’nun yönetim kadrosunda yer alan ve Avrupa futbol teknik
sorumluluğunu üstlenen deneyimli eğitmen Erol Koloğlu ise, bu seçmelerin Almanya’daki
tüm eyaletlerde ve diğer Avrupa ülkelerinde devam edeceği bilgisini paylaştı. Genç
futbolcuların ATFF ile bağlantı kurmasının önemine değinen Koloğlu, Federasyon’a internet
sitesi, sosyal medya sayfaları ve e-mail adresi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.
Avrupa Türk Futbol Federasyonu’yla mutlaka tanışın
ATFF Başkanı Ayhan Yıldız’ın genç futbolculara kayda değer bir tavsiyesi vardı. “Sevgili
gençler, profesyonel yaşamda iyi bir futbolcu olmak kadar geleceği iyi planlamak da önemli.
Kendinize bir iyilik yapın ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu’yla mutlaka tanışın.”
Yıldız, konuşmasında ailelere de önemli bir mesaj verdi. “Anne baba olarak yağmur, kış,
soğuk, sıcak demeden evlatlarınızın yanındasınız. Biliyoruz ki, bütün hedefiniz çocuklarınızın
iyi bir sporcu olarak yetişmesi. Sizden ricam, çocuklarınızı zorlamayın. Ama hem eğitimlerini
hem de spor yaşamlarını başarıyla sürdürmeleri için yapıcı bir yol arkadaşı olun. Bu süreçte,
ATFF olarak yanınızda olduğumuzu ve her aşamada, her an destek vereceğimizi bilmenizi
isterim.”
Avrupa Türk Futbol Federasyonu, 15 - 17 Nisan tarihleri arasında, Aictahl - TSV Grötzingen
spor tesislerinde gerçekleştireceği U-17 seçmeleri için 40’a yakın genç futbolcuyu kampa
davet etti. Yetenekli gençlerin hiç bir ücret ödemeden katılacağı seçmeler boyunca,
sporcuların konaklama dahil tüm ihtiyaçları Federasyon tarafından karşılanıyor. Futbola
gönül vermiş ATFF yöneticilerinin ve futbol eğitmenlerinin ortak hedefi, genç futbolcu
adaylarının profesyonel spor gelecekleri için, yürüdükleri yolda sönmeyen bir ışık yakabilmek.
AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU

Adres
Telefon
E-posta

: Eberhardstraße 14,
70173 Stuttgart
: +49 (0) 711 504 82 374
: atff_verwaltung@outlook.de

Facebook
Twitter
Instagram

/ Atff Resmi Sayfasi
/ @ayhanyildiz1905
/ atff_2019

ORGANİZASYON
ETKİNLİK
DÜZENLEYEN
TARİH
TESİS
KONAKLAMA

: U17 Futbolcu Seçmeleri
: Avrupa Türk Futbol Federasyonu
: 15 - 17 Nisan 2022
: TSV Grötzingen - Aictahl
: Hotel Aichtaler Hof

PROGRAM
15 Nisan 2022
10.00
10.00 -11.00
11.00 -11.30
12.30 - 13,00
14.00 - 15.00
16.00 - 16.15
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - .........

Otele giriş
Tanışma
Odalara yerleşme, dinlenme
Coffee break
Ders-söyleşi
Hazırlık
Ter idmanı, taktik-teknik istasyon çalışmaları
Akşam yemeği
Toplantı salonu buluşma
Serbest zaman ve maç izleme
İstirahat

16 Nisan 2022
08.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.45 - 12.30
13.00 - 14.00
15.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.15 - 20.30
20.30 - .........

Kahvaltı
Serbest zaman
Toplantı
Ter idmanı
Öğle yemeği
Birinci maç
İkinci maç
Akşam yemeği
İstirahat

17 Nisan 2022
08.00 - 09.00
10.00 - 11.30
12.00 - 13.00
14.30 - 16.00
16.15 - 17.00
17.00 - .........

Kahvaltı
Ter idmanı
Öğle yemeği
Üçüncü maç - Final maçı
Katılım sertifikası dağıtımı
Vedalaşma

