BASIN BİLDİRİSİ
Sloganı Uyum, Diyalog ve Eğlence olan muhteşem bir spor etkinliği
13. TARKA-CUP futbol turnuvası yine Stuttgart Scharrena`da
1999 yılında büyük Marmara depreminden sonra hayata geçirilen bu spor organizasyonun
2000 yılından beri sloganı uyum, diyalog ve futbolla eğlence. Bu uluslararasi, muhteşem spor
şenliği 13. kez yine Stuttgart‘ ın son derece modern bir spor salonu Scharrena’da 1 ve 2
Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek.
TARKA-Cup kurucusu ve organizatörü Sami Tombul ve partneri Ay-Media`dan Yunus Akin,
artık geleneksel hale gelen siradışı program sunan spor etkinligi TARKAcupa aylar önce
ekibimizle kolları sıvadıklarını ve yenilikler katılarak zenginleştirilen ve renkli hale gelen uzun
zaman hafızalardan silinmeyecek bir spor etkinliği çalışmalarına başladıklarını belirttiler
Partnerlik Stuttgart Anakent Belediyesi spordan sorumlu başkanı bayan Dr. Susanne
Eisenmann turnuvanin hamisi olarak ve anakent belediyesi uyum dairesi yöneticisi Gari
Pavkovic, T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu, STK, IHK, kültür, spor ve işadamları dernekleriyle
yapilmaktadır.
TARKA-Cup, Stuttgart ve geniş cevresinde yaşayan Türk, Alman, Italyan, Yunan, Rus,
Afrikalı, Hırvat, Ispanyol, Portekiz, Japon vatandaşlarından oluşan, kültür ve spor
derneklerinin yanısıra İş dünyasını, bölgenin spor merkezi Neckarpark`ta Mercedes-Benz
Arena içinde bulunan ikibin kişilik spor salonu Scharrena`da 40 futbol takımlarıyla
buluşturuyor.
Birçok ulusu biraraya getiren, bölgeye kültür, spor zenginliği katan ve her geçen yıl yıldızı
yükselen uluslararası bir organizasyon haline gelmesi dikkatleri çekiyor.
Bu insanları sporun, muziğin, kültürün, yardımlaşmanın ve uyumun içiçe olduğu farklı bir
spor konseptiyle bu güzellikleri dop dolu bir hafta sonuyla ailece birarada yaşayabiliyorlar.
Türkiye ve Almanya`nın spor, medya, politika, magazin ve iş dünyasının tanınmış simalarını
özel olarak davet ederek ziyaretçilere hayranlık duyduğu ve görmek istediği ünlü isimleri
TARKAcup‘ta görme şansı tanıyorlar.
Çocuklarıyla birlikte gelen aileler çocuk oyun köşelerinde bakıcılar eşliğinde salonda rahatça
hareket edebiliyorlar ve ziyaretçiler türk mutfağının leziz yemekleri tatma imkanı buluyorlar.
Organizatör Sami Tombul, geçen yılın ilk hafta sonunda organize edilen 12. TARKAcupı iki
gün boyunca 2.500 kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl daha geniş çaplı medya, tanıtım ve promosyonlarla iki gün boyunca 5.000 ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Organizatör, her
yaştan herkesin ilgisini çekecek birçok ilginç etkinliklerin sunulduğu bu sıradışı farklı spor
şenliğinin bir parçası olmaya, bölgemizin yıllardır vazgeçilmez ve kaliteli büyük spor tutkusu
TARKAcupa 1 ve 2 Mart 2014 tarihlerinde Scharrena‘ da kadın, erkek, yaşlı, genç,
çocuklarla birlikte, keyifle, ailece yaşamaya davet ediyor.
Gel, sen de bu güzel spor etkinliğinin bir parçası ol.

Daha detaylı bilgileri www. TARKA-cup.de sitesinden alınabilir.

