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Avrupa Kulüpler Birliği, finansal fair play kurallarındaki değişikliklere destek
verecek. Ayrıca Şampiyonlar Ligi 24-25 sezonunda 36 takımla yapılacak

A

haberlere göre UEFA'nın, kulüpler arasındaki ekonomik
farklılıkları dengeleyebilmek
adına harcama limitlerini her
yıl kademeli olarak düşürmeyi planladığı iddia ediliyor.

YÜZDE 70’E DÜŞÜRÜLECEK
Finansal fair play uygulamasında yapılacak değişikliklerin ardından kulüplerin
ilk olarak yıllık gelirinin
yüzde 90'ınını harcamasına
izin verilmesi ve zamanla
bu oranın yüzde 70'e düşürülmesi bekleniyor. Oyuncu
satışından elde edilen gelirin
ise bu limite dahil edilmeyeceği öne sürülüyor.

ECA, UEFA kulüp organizasyonlarında 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak
format değişikliğine de destek
verdiğini belirtti. UEFA tarafından geçen yıl tanıtılan bu
formata göre, 32 yerine 36 takımın katılacağı Şampiyonlar
Ligi'nde grup aşamasındaki
maç sayısı ise 6'dan 10'a yükselecek. Toplantıda alınan kararla, Rusya saldırısı nedeniyle Ukrayna'ya, 1 milyon euro
maddi destekte bulunulacak.
Ukrayna altyapısında yer alan
oyuncuların Avrupa'nın diğer
takımlarının altyapısına geçmesi için kulüplere de çağrıda
bulunuldu. Spor Servisi

NBA'in yaşayan efsanelerinden
Shaquille O'Neal, çeşitli sağlık
sorunlarıyla boğuşuyor. Shaquille O’Neal kısa süre önce uyku
apnesi nedeniyle rahatsızlandı.
Solunum zorlukları yaşayan eski
NBA yıldızı, ciddi uyku bozukluğu nedeniyle risk altında olduğunu öğrendi. Shaq, bu rahatsızlığı
nedeniyle artık bir uyku makinesi
kullanmak zorunda kalıyor.

FELCE NEDEN OLABİLİR
GQ dergisine verdiği röportajda sağlık durumunu anlatan
Shaquille O’Neal, doktorun
kendisine "Uyku apneniz var ve
uyku apnesi hipertansiyona veya
felce neden olabilir, bu yüzden
ölebilirsiniz." ifadelerini kullandığını söyledi.
Shaq’in kontrole gittiğinde
doktorların keşfettiği tek sağlık sorununun bu olmadığını
belirterek, ‘‘Aldığın bütün o ağrı
kesiciler... Böbreklerin biraz zayıf
o yüzden ağrı kesici yok’ dediler
ama ben ağrı kesicilere bağımlıydım. Hareket zorluğu çektiğim
bazı günler sadece bir iki tane

alıyordum. Ama şimdi bundan
vazgeçtim. Bacaklarıma taktığım bir makinem var. Yaptığım
şey bu. Ne zaman yorulsam ya
da uçtuktan sonra bacaklarım
şişmeye başlasa, sadece makineye otururum ve jakuziye girerim.
Gerçekten kontrol edilmem gerekiyordu. Sana D ile başlayan ve
E ile biten üç harfli kelimeyi(die)
söylediklerinde işler değişiyor’’
diye konuştu. Obstrüktif uyku ap-

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na
Letonya, Güney Kıbrıs ve Finlandiya ev sahipliği
yapacak. Buna göre, Letonya’da final aşamasının
yanı sıra grup maçları da oynanacak. Kıbrıs Rum
Kesimi ve Finlandiya’da ise grup aşamasındaki
karşılaşmalar yapılacak.
FIBA Avrupa İcra Kurulu ayrıca turnuvadaki bir gruba ev sahipliği yapması için Ukrayna
Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği özel
görüşmeleri, 2022’nin kasım ayına kadar sürdürmeye karar verdi. Spor Servisi

NBA

NBA’e Alperen damgası
NBA’de ilk sezonunu geçiren Alperen Şengün lige damga vuran çaylaklar arasına şimdiden
girdi. Houston Rockets formasıyla basketbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Alperen, son
olarak takımının 123-120 kaybettiği San Antonio Spurs maçında 12 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2
blokla mücadele etti. Özellikle son haftlarda form grafiğini giderek artıran Alperen, bu sezon şu
ana kadar 9,4 sayı, 5,3 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları yakaladı. Spor Servisi

Beş"ktaş’ta "şler değ"şecek

sahaya nasıl bir 11’le çıkacağı
ise merak konusu.
Beşiktaş, Süper Lig’de bu
hafta oynayacağı Trabzonspor
derbisinde ve kalan 7 haftada
3’lü savunma dizilişi ile mücadele edecek. Gelecek sezonun
sistemini şimdiden takımına
uygulatmaya başlayacak
olan Fransız çalıştırıcı, yeni
sezonun kadro planlamasını
da taktik anlayışına uygun
isimleri tercih ederek yapacak.

STATTA ANTRENMAN
Ayrıca, Beşiktaş, Süper
Lig’in 31. haftasında Trabzonspor’a konuk olacağı

AA

maçın hazırlıklarını cuma günü
Vodafone Park’ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Antrenmanın biletleri ise bir
lira bedelle satışa sunulacak.
Antrenman için sadece Vodafone Park Doğu Tribün’e taraftar
alınacak. Taraftarlar, biletlerini
"passo.com.tr", Vodafone Park
Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil
uygulaması üzerinden temin
edebilecek. Bir kişi üç adet bilet
alma hakkına sahip olacak.
Beşiktaş’ın yeni teknik
direktörü Valerien Ismael de
siyah-beyazlı taraftarlarla ilk
kez buluşma fırsatı yakalayacak. Spor Servisi

Sakaryaspor’da tekn"k d"rektör ayrılığı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da
teknik direktör Ercümend
Coşkundere ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi sosyal medya

SARI

Shaq’tan kötü haber

Ev sah"pler" açıklandı

Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in takımın başına geçmesiyle beraber kulüpte taktiksel anlamda birçok değişiklik
gerçekleşecek. 3-4-3 sistemini
tercih edecek olan Fransız
antrenör, takıma bu sisteminin detaylarını anlatıyor.
Ismael imza töreninde
yaptığı konuşmada ‘‘Benim
oyun felsefem tamamen
yüksek tempoya dayalı. Bu
tempo için yüksek bir enerji
gerekiyor. Bu enerjiyi sahada
rakibiniz hissetmeli. Takımın
da yüzde yüzünü her zaman
sahaya koyması gerekiyor’’
ifadelerini kullanmıştı.
Görevinin başında henüz 1
haftayı doldurmayan Fransız
teknik adam, antrenman
temposunu arttırdı. Valerien
Ismael, uygulatacağı taktiği
de oyuncularına detayları ile
aktarıyor. ‘‘Ben son 3 yıldır
takımlarımı 3-4-3 dizilişi ile
oynatıyorum. Bu formasyonla 150 maçın üzerinde bir
deneyimden bahsediyoruz.
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri, Avrupa Ligi, Lask Linz dönemim ve İngiltere’de Premier
Lig ekiplerine karşı bunu
oynadık. Bu artık benim uzmanlaştığım bir alan’’ diyen
tecrübeli teknik direktörün
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Yeni dönem
hazırlanıyor
VUSTURYA'NIN başkenti Viyana'da iki
gün süren 27’nci ECA
Genel Kurulu'nda, ekonomik
istikrar, UEFA organizasyonlarının formatında yapılacak
değişiklikler ve Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısının futbola yansımaları konularında
görüşmeler yapıldı.
Açıklamada, harcama
kontrolü ve mali sürdürülebilirliği esas alan, ECA'nın da
belirlenmesinde önemli rol
oynadığı yürürlüğe girmesi
planlanan fair play kurallarına, tam destek verileceği
ifade edildi. Avrupa basınında son dönemde yer alan

SIYAH

hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı
anlaşma sonucunda yollarımı-

zı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki
emeklerinden dolayı teşekkür
eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." AA

NBA

nesi tamamen ya da kısmen hava
yollarındaki fonksiyon kaybı
nedeniyle meydana gelen oksijen
düzeyi düşüklüğü ve uykunun kesilmesi atakları ile karakterizedir.
Bu bozukluk nedeniyle kişinin
uyku kalitesinde belirgin bir
azalma söz konusudur. Bu temel
belirtilere genellikle yüksek sesli
horlama ve gündüz vakti uykululuğu gibi diğer şikayetler de eşlik
edebilir. Spor Servisi

