
 

 

 

 

De Turkse voetbalbond (TFF) en de Turkse sportfederatie voor doven voeren gezamenlijk het 

voorbereidingsproces uit nadat het Europees Kampioenschap Dovenvoetbal in 2023, dat in Turkije wordt 

georganiseerd, de gastheer zal zijn. 

Ömer Gürsoy, voorzitter van de TFF Disabled Coördinaten Board, heeft een beoordeling gemaakt van 

de kandidatuur voor het kampioenschap en het ontvangen van de hosting. 

De European Deaf Sports Organization (EDSO) die aangeeft dat de gewone algemene vergadering van 

het kampioenschap wordt gehouden in Turkije Gursoy, "Onze republiek met TFF, de 100ste verjaardag 

van het organiseren van een dergelijke organisatie omdat erg blij en trots." zei. 

Herinnerend dat Turkije, georganiseerd door het Europees Kampioenschap voetbal voor geamputeerde 

vorig jaar, zeer succesvol was Gursoy, "evenals zijn prestaties op het gebied van ons voetbal, heeft ons 

land een belangrijke organisatorische vaardigheid gevormd. TFF-voorzitter Yildirim Demirören, TFF-

uitvoerend comité en uitvoerend comitélid verantwoordelijk voor het coördinatiecomité voor 

gehandicapten Chingiz Zülfikaroğlu. De visie van Turkije voor slechthorenden bracht het meest 

succesvolle land ter wereld in het voetbal. " gebruikte de uitdrukkingen. 

Gursoy, de prestatienormen van het land van het Europees Kampioenschap dat in Turkije wordt 

gehouden, onderstreept dat het een beetje hoger gaat, "bij het nemen van de organisatie was erg 

belangrijk voor ons land, vooral TFF-garant. Het feit dat het Europees Kampioenschap Dovenvoetbal in 

2023 op de 100ste verjaardag van zowel onze Republiek als de TFF valt, heeft de organisatie meer 

betekenis gegeven. Het kampioenschap dat in Turkije wordt gehouden, bracht ons ook bij de natuurlijke 

favoriet. " hij sprak. 

KİHTİR: "WIJ WILLEN HET KAMPIOENSCHAP NEMEN IN ONS LAND" 

De president van de Turkse Doven Sportfederatie, Jacob Kihim, wordt gehoopt dat ze alle 

voorbereidingen zouden treffen om de algemene vergadering van het kampioenschap edso te 

ontvangen en zei dat ze krijgen wat ze willen. 

Kihtir zei dat er geen land is voor het EK 2023 en zei: "Aangezien het de 100ste verjaardag is van onze 

Republiek en de TFF, wilden we het kampioenschap graag naar ons land brengen. We spraken met de 

TFF over de kwestie. Na goedkeuring te hebben gekregen van het Ministerie van Sport, hebben we 

besloten om ons kandidaat te stellen. " 

Kihtir, die ons als kandidaat voor de thuisbasis van het kampioenschap met Italië noemde, zei: “Omdat 

Italië een tijd van 5 jaar is voor het kampioenschap, wordt het zonder enige voorbereiding genoemd. 

Met onze presentatie daar en de referentie van TFF hebben we alle leden laten zien hoe klaar we zijn. 

We hebben de betekenis van het kampioenschapshuis in 2023 in ons dossier vastgelegd. Als resultaat 

hebben we het kampioenschap in ons land gewonnen door de hele raad van bestuur te laten stemmen. 

Championship, wordt een zeer belangrijke organisatie voor de dovengemeenschap in Turkije. Ik hoop 

dat we met onze gezichten naar buiten komen en een leuke organisatie organiseren. " 

Kihtir voegde eraan toe dat ze van plan zijn om het Europees Kampioenschap Dovenvoetbal in 2023 in 

de hoofdstad Ankara te organiseren. 


