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games. And lots of injuries were adductor strain, especially groin strain/
sprain. Adductor strain injuries are prevalent in ice hockey. It has long 
been speculated that adductor muscular strains may be caused by re-
peated eccentric contractions which decelerate the leg during a stride 
(1). 

Groin injuries in athletes are becoming more common, giving the ath-
lete and his/her doctor great problems. They are difficult to diagnose, 
symptoms may be very diffuse and uncharacteristic and, therefore, it is 
necessary to establish a broad differential diagnostic background. They 
are very difficult to treat, so prevention is of utmost importance and if 
an injury is sustained, correct diagnosis and rapid and correct treatment 
is essential. Groin injuries constitute a real challenge to sports medicine 
doctors (2).

Establishing injury prevention programs directed at the lower ex-
tremities may help reduce the risk of injuries to the lower extremities. 
It is also important that physiotherapists form the core of the medical 
team since they are trained to apply most of these treatment modalities 
and they also play a major role in establishing injury prevention routines 
(3).
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Abstract

The aim of this research is to determine the level of knowledge of 
university students who are studying in school of physical education 
and sport about 25th World Universiade Winter Games and branches of 
winter games to be realized in Erzurum 2011.

The survey consisting 14 questions whose aim is to determine the 
interest of person in winter games and branches of winter games pre-
pared by researches is applied two times to participants: right after the 
decide of the games to be realized in Erzurum and 3 months before the 
games.

While 240 men and 72 girls, in total 312 people, participated to first 
survey, 239 men and 96 girls, in total 335 people, participated to sec-
ond survey from students studying in school of physical education and 
sport.

Data obtained are received percentage distributions by being evalu-
ated in the statistical program of SPSS 16; interpretated in shaped of 
cross tabs and concluded.

The answer of the question if the people know that 25th World 
Universiade Winter Games will be done in Erzurum or not, is Yes with % 
70’2 in 2007 and % 93 in 2010. This increase of % 22,8 can be based on 
more information given to participants with announcements and activi-
ties done in time.

At the same time truth of answers given to technical questions asked 
in almost all branches increased as a percentage in 2010 compared to 
2007. This shows that 25th World Universiade Winter Games Erzurum 
2011 because of that the place is in Erzurum has an effect to the increase 
of participants’ interest for branches.
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Abstract

This study presents incidence of  groin pain and its clinical features 
in TurkishYouth Ice Hockey team; also other injuries in the ice hockey 
team. The study’s capture is wide according to our country’s conditions 
and our teams. The groin pain were seen the most popular subject in 
professional sportsmen/women; and high incidence of groin pain were 
observed  in  team. And its causes were searched in this paper. 

Methods

37 ice hockey players from 3 each high schools that are part of an 
Turkish youth sports league were participated in this study.  All of these 
3 schools were followed for 2 seasons during two years.  Data were col-
lected from our physical examinations, coaches on daily exposure ses-
sions (game, practice, and conditioning), players’ training programs.  
A clinical following up form were used for the examination.  This form 
contained 3 parts (anamnesis, physical exam and  first looking while 
training).

Results

Eight injuries were reported among 37 special ice hockey players for 
a rate of 21.62 per 100.  More than half of the injuries were abrasions 
and contusions. Those at highest risk for injury  were  starters and goal-
keepers. 2 of these 8 injuried players were goalkeepers. These injuries 
were 2 fracture of clavicula, 1 lumbar discal hernia, 1 serious  meniscal 
tear (grade 4), 1 luxation of wirst, 2 fracture of scaphoid, 1 quadriceps 
haematoma, 1 multiple costal fracture, 1 serious tibial edema. And 21 of 
37 players have groin pain.  But 5 of 21 players were grade 4; and others 
were grade1, 2 or 3.  Muscle strain was the most common type of injury 
( 56.7% ) followed by ligament sprains (49.9%).  The lower extremities 
were the most injured body region accounting for 40% of all injuries fol-
lowed by upper extremities (30 %), head-vertebra (15%) and others (15).

Conclusion

Most injuries among Turkish ice hockey players occurred during 
games. Game or play intensity may influence the injury rate during 
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davranışını yönlendirmekte önemli rol oynamaktadır (Muradova ve 
Özdemir, 2008). Organizasyon boyutundaki bir diğer önemli faktörde 
örgüt kültürüdür. Örgüt ‘’iş ve iş’’, ‘’iş ile insan’’ ve ‘’insan ile insan’’ arasın-
daki düzen ve düzenlemeler olarak görülmektedir. (Koçel,1993). Örgüt 
sözcüğü iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Birisi ‘’yapı’’ iskelet, ‘’bina’’ veya 
vücut, diğeri ‘’örgütlenme işlemi’’ ya da ‘’yapının oluşturulması’’ süreci 
olarak anlatılmaktadır.(Tosun, 1998)

Motivasyonun özellikle örgütlenmiş olarak çalışan bireylerde önemli 
bir unsur olduğu birçok araştırma tarafından da kanıtlanmıştır.

Motive edilmiş çalışanla beraber bir faaliyetin organize edilmesinde 
koordinasyon, yetki, liderlik, uzmanlaşma gibi dört önemli faktör bulun-
maktadır. Bunlardan koordinasyon ve uzmanlaşma ayaklarında kalifiye 
elemanın ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Erzurum, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacak-
tır. Erzurum 130 milyon € bütçe ve Dünyanın önde gelen kayak pistle-
rinden biri olan Palandöken’e sahiptir. Bunun yanında, başta üniversite 
öğrencileri olmak üzere Erzurum halkının bu oyunlarla ilgili hazırlıkları-
nın tespit edilmesi ve bulgular sonucunda konuyla ilgili stratejilerin ge-
liştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye kış oyunları, ve bu oyunlardaki kimi branşlar açısından tec-
rübesiz bir ülkedir. Erzurum halkının bu organizasyona entegrasyonu 
organizasyonun başarısını direkt olarak etkileyecektir. Tecrübesizliğin 
olumsuz yanını bilgiyle bertaraf etmek mümkündür.

Materyal ve Yöntem

Bu araştırmanın amacı; 2011 yılında Erzurum’da yapılacak olan univer-
siade kış oyunları ve bu oyunlar çerçevesinde yarışılacak olan branşlar 
hakkında beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim görmekte 
olan üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyini tespit etmektir.

Araştırmanın evrenini: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencileri oluştururken; örneklem grubunu ise araların-
dan rastgele yöntemlerle seçilmiş 479’u erkek, 168’i kız toplamda 647 
öğrenci oluşturmuştur.

Araştırmacılar tarafından hazırlanan kış oyunları, kış oyunlarındaki 
branşlar ile kişinin sporla ilgisini tespit etmeyi amaçlayan 14 soruluk 
anket katılımcılara oyunların Erzurum’da yapılacak olmasına karar veril-
mesinin akabinde ve oyunlara 3 ay kala şeklinde iki kez uygulanmıştır.

Elde edilen veriler spss 16 istatistik programında değerlendirile-
rek yüzdesel dağılımları alınmış; cross tabs şeklinde yorumlanmış ve 
sonuçlandırılmıştır.

Bulgular

Tablo 1. Katılımcıların anket yılına göre cinsiyetlerine yönelik 
dağılımları

Anket Tarihi

Kız Erkek Toplam

N % N % N %

2007 yılı 72 23,1 240 76,9 312 100

2010 yılı 96 28,7 239 71,3 335 100

TOPLAM 168 26.0 479 74.0 647 100

Anket yılına göre cinsiyetlerin dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında 
yapılan ankete katılanların %23,1’inin kız, %76,9’unun erkek; 2010 yılın-
da yapılan ankete katılanların  %28,7’inin kız, %71,3’ünün erkek, toplam-
da her iki ankete katılanların ise %26’sının kız, %74’ünün erkek olduğu 
görülmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ 
VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
25. DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ 
OYUNLARI ERZURUM 2011 VE BRANŞLARI 
HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet

Bu araştırmanın amacı; 2011 yılında Erzurum’da yapılacak olan univer-
siade kış oyunları ve bu oyunlar çerçevesinde yarışılacak olan branşlar 
hakkında beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim görmekte 
olan üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyini tespit etmektir.

Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve kış oyunları, kış oyunlarında-
ki branşlar ile kişinin sporla ilgisini tespit etmeyi amaçlayan 14 soruluk 
anket katılımcılara oyunların Erzurum’da yapılacak olmasına karar veril-
mesinin akabinde ve oyunlara 3 ay kala şeklinde iki kez uygulanmıştır.

İlk yapılan ankete 240’ı erkek 72’si kız toplamda 312 kişi, ikinci ankete 
ise 239’sı erkek 96’sı kız olmak üzere toplamda 335 kişi beden eğitimi ve 
spor yüksekokulu öğrencisi katılmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 16 istatistik programında değerlendirile-
rek yüzdesel dağılımları alınmış; cross tabs şeklinde yorumlanmış ve 
sonuçlandırılmıştır.

Katılımcıların 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum 2011’in 
Erzurum da yapılacak olduğunun bilinip bilinmediği ile ilgili sorulan 
soruya 2007 yılında %70’2 ile evet, 2010 yılında ise %93 ile evet yanıtı 
verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu %22,8’lik artış katılımcıların zamanla 
yapılan duyurular ve aktivitelerle bu konuda daha fazla bilgilendiklerin-
den kaynaklanabilir.

Aynı zamanda hemen hemen bütün branşlarda sorulan teknik soru-
lara verilen doğru cevaplar 2007 yılına nazaran 2010 yılında doğruluğu 
yüzdesel olarak artmıştır. Bu da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 
Erzurum 2011’in Erzurum’da yapılacak olmasının katılımcıların branşlara 
yönelik ilgisinin artmasında etkisi olduğunu göstermektedir.

Giriş

Bilindiği gibi Winter Universiade dünyanın en prestijli kış oyunların-
dan biridir. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak hayli maliyetli 
ve karmaşık olmasına rağmen, ülkeler bu tür oyunları alabilmek adına 
birbirleriyle yarışmaktadır. Ortalama 85 ülkeden 2500-3000 sporcunun 
katıldığı kış oyunlarında 10000 gazetecinin görev yaptığı düşünülürse 
organizasyonun büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu tür oyun-
larda faaliyetin yapıldığı şehirdeki üniversite öğrencileri gönüllü olarak 
çalışır. Örneğin 2006 Torino Kış Oyunları’nda 20000 kişi gönüllü hizmet 
yapmıştır (Torino 2006 OC). Bu bağlamda bu gibi oyunlarda finansman, 
tesis yeterliliği ve organizasyon yönetiminin yanında, oyunun organize 
edileceği şehir halkının organizasyona hazır oluşu da önemli bir rol oy-
namaktadır. Başarı ile gerçekleştirilen her organizasyon talip olunacak 
bir sonraki organizasyon için en önemli referanstır (İnal, 2003, s164).

Organizasyon terim olarak “Yunanca organon yani uzuv kelimesinden 
gelmektedir. Uzuv; bir bütünün veya canlı bir varlığın yaşamını sürdü-
rebilmek İçin gereksinim duyduğu ve bir işlev (fonksiyon) ifade eden 
parçasıdır (Eren,1998). Spor organizasyonu ise; “sosyal bir kişilik veya 
kuruluş olarak spor endüstrisinde yer alan, belirli amaçlar çerçevesinde 
yönetilen, rasyonel bir yapıya ve işleyiş sistemine sahip olan ve göre-
celi olarak belirgin sınırları bulunan” bir kavramdır. Spor yarışmaları ile 
sportif amaca yönelik her türlü spor faaliyetlerini kapsayan ve bu faali-
yetlerin organizesi, yönetilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için yürütülen 
planlı, programlı çalışmalardır.(Slack,1997). Sporun beş bin yıllık tarih-
sel sürecinde spor organizasyonlarının şölenler/spor şenlikleri şeklin-
de düzenlendiği görülmektedir. Tarihte ilk spor organizasyonları Eski 
Yunanlılar tarafından düzenlenen Antik Olimpiyat Oyunlarıdır (M.Ö. 8. 
ve 7. yüzyıllar).Bu düzenlemeler, tarihteki ilk spor organizasyonlarının 
örneği olurken, bugünün organizasyonlarının hazırlıklarındaki temeli 
oluşturmuştur (Jensen 1980).

Organizasyon kelimesinin temelinde yapılacak işlerin neler olduğu-
nun belirlenmesi, yapılacak işleri gerçekleştirebilecek özellikleri taşıyan 
kişilerle gruplar oluşturulması yatar (İnal, 2003, s162). Oluşturulan bu 
kişilerin gerçekleştirilecek organizasyonun büyüklüğü ve önemi ko-
nusunda bilinçlendirilmesi, motive edilmesi gerekir. Motivasyon, can-
lıyı harekete geçiren gizli bir güç olarak kabul edilmektedir ve bireyin 
gereksinimlerini karşılamak ve amaçlarına ulaşmak için belli durumda 
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Tablo 5. Katılımcıların Curling branşının hangi zeminde 
oynandığını biliyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaplara 
yönelik dağılımları

Anket Tarihi

Rink Platform Toplam

N % N % N %

2007 yılı 56 17.9 256 82.1 312 100

2010 yılı 133 39.7 202 60.3 335 100

TOPLAM 189 29.2 458 70.8 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Curling branşının hangi zeminde 

oynandığını biliyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaba yönelik 
dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların 
%17.9’unun doğru, %82’1 ‘inin yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katı-
lanların  %39.7’sinin doğru, %60.3’ünün yanlış, toplamda ise her iki an-
kete katılanların %.29.2’sinin doğru, %70.8’inin ise yanlış yanıtı verdikleri 
görülmektedir.

Tablo 6. Katılımcıların Hız Pateni pist mesafesi nedir? sorusuna 
verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

111m 88m Toplam

N % N % N %

2007 yılı 56 17.9 256 82.1 312 100

2010 yılı 133 39.7 202 60.3 335 100

TOPLAM 189 29.2 458 70.8 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Hız Pateni pist mesafesi nedir? soru-
suna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında 
yapılan ankete katılanların %17.9’unun doğru, %82’1 ‘inin yanlış; 2010 
yılında yapılan ankete katılanların  %39.7’sinin doğru, %60.3’ünün yanlış, 
toplamda ise her iki ankete katılanların %.29.2’sinin doğru, %70.8’inin ise 
yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 7. Katılımcıların Biatlonda sporcuların atış sayıları nedir? 
sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

5 Atış 8 Atış Toplam

N % N % N %

2007 yılı 82 26.3 230 73.7 312 100

2010 yılı 130 38.8 205 61.2 335 100

TOPLAM 212 32.8 435 67.2 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Biatlonda sporcuların atış sayıları 

nedir? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 
2007 yılında yapılan ankete katılanların %26.3’ünün doğru, %73.7 ‘si-
nin yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katılanların  % 38.8’inin doğru, 
%61.2’sinin yanlış, toplamda ise her iki ankete katılanların %.32.8’inin 
doğru, %67.2’sinin ise yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Winter Universiade 2011’in Erzurum da 
yapılacak olduğunu biliyor musunuz? Sorusuna verdikleri cevaba 
yönelik dağılımları

Anket Tarihi

Evet Hayır Toplam

N % N % N %

2007 yılı 219 70.2 93 29.8 312 100

2010 yılı 328 93.0 7 7 335 100

TOPLAM 547 84.5 100 15.5 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Winter Universiade 2011’in Erzurum’ 
da yapılacak olduğunu biliyor musunuz? sorusuna verdikleri cevaba 
yönelik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanla-
rın %70.2’sinin evet, %29,8’inin hayır; 2010 yılında yapılan ankete katılan-
ların  %93’ünün evet, %7’sinin hayır, toplamda ise her iki ankete katılan-
ların %84.5’inin evet, %15.5’inin ise hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 3. Katılımcıların ‘’Herhangi bir kış sporuyla ilgileniyor 
musunuz? sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

Evet Hayır Toplam

N % N % N %

2007 yılı 21 6.7 291 93.3 312 100

2010 yılı 76 22.7 259 77.3 335 100

TOPLAM 97 15.0 550 85.0 647 100

Anket yılına göre katılımcıların ‘’Herhangi bir kış sporuyla ilgileni-
yor musunuz? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıl-
dığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların %6.7’sinin evet, %93.3 
‘ünün hayır; 2010 yılında yapılan ankete katılanların  %22.7’sinin evet, 
%77.3’ünün hayır, toplamda ise her iki ankete katılanların %.15’inin evet, 
%85’inin ise hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların ‘Winter Universiade Erzurum 2011’de 
yarışılacak branş sayısı nedir? sorusuna verdikleri cevaplara 
yönelik dağılımları

Anket Tarihi

11 Branş 7 Branş Toplam

N % N % N %

2007 yılı 67 21.5 245 78.5 312 100

2010 yılı 180 53.7 155 46.3 335 100

TOPLAM 247 38.2 400 61.8 647 100

Anket yılına göre katılımcıların ‘’Winter Universiade Erzurum 

2011’de yarışılacak branş sayısı nedir? sorusuna verdikleri cevaba yö-
nelik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların 
%21.5’inin doğru, %78.5’inin yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katılan-
ların  %53.7’sinin doğru, %46.3’ünün yanlış, toplamda ise her iki anke-
te katılanların %.38.2’sinin doğru, %61.8’inin ise yanlış yanıtı verdikleri 
görülmektedir.
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Anket yılına göre katılımcıların hangisi alp disiplini stilidir? soru-
suna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında 
yapılan ankete katılanların % 20.5’inin doğru, % 79.5’inin yanlış; 2010 
yılında yapılan ankete katılanların %46.6’sının doğru, %53.4’ünün yanlış, 
toplamda ise her iki ankete katılanların %34’ünün doğru, %66’sının ise 
yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 12. Katılımcıların hangisi kayakla atlama pist mesafesidir? 
sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

95 Metre 115 Metre Toplam

N % N % N %

2007 yılı 90 28.8 222 71.2 312 100

2010 yılı 203 60.6 132 39.4 335 100

TOPLAM 293 45.3 220 54.7 647 100

Anket yılına göre katılımcıların hangisi kayakla atlama pist mesa-

fesidir? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 
2007 yılında yapılan ankete katılanların % 28.8’inin doğru, % 71.2’si-
nin yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katılanların %60.6’sının doğru, 
%39.4’ünün yanlış, toplamda ise her iki ankete katılanların %45.3’ünün 
doğru, %54.7’sinin ise yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 13. Katılımcıların tesis olması halinde buz sporları yapma 
isteğiniz artar mıydı? sorusuna verdikleri cevaplara yönelik 
dağılımları

Anket Tarihi

Evet Hayır Toplam

N % N % N %

2007 yılı 230 73.7 82 26.3 312 100

2010 yılı 301 89.9 34 10.1 335 100

TOPLAM 531 82.1 116 17.9 647 100

Anket yılına göre katılımcıların tesis olması halinde buz sporları 

yapma isteğiniz artar mıydı? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağı-
lımlarına bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların % 73.7’si-
nin evet, % 26.3’ünün hayır; 2010 yılında yapılan ankete katılanların 
%89.9’unun evet, %10.1’inin hayır, toplamda ise her iki ankete katılanla-
rın %82.1’inin evet, %17.9’unun ise hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 14. Katılımcıların Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kaçıncı 
kez yapılıyor? sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

25.Kez 28.Kez Toplam

N % N % N %

2007 yılı 75 24 237 76 312 100

2010 yılı 232 69.3 103 30.7 335 100

TOPLAM 307 47.4 340 52.6 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 

kaçıncı kez yapılıyor? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına 
bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların % 24’ünün doğru, 
% 76’sının yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katılanların %69.3’ünün 
doğru, %30.7’sinin yanlış, toplamda ise her iki ankete katılanların 
%47.4’ünün doğru, %52.6’sının ise yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 8. Katılımcıların Buz Hokeyi takımı kaç kişiden oluşur? 
sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

6 kişi 8 kişi Toplam

N % N % N %

2007 yılı 181 58 131 42 312 100

2010 yılı 251 74.9 84 25.1 335 100

TOPLAM 432 66.8 215 33.2 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Buz Hokeyi takımı kaç kişiden olu-

şur? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 2007 
yılında yapılan ankete katılanların %58’inin doğru, %42’sinin yanlış; 2010 
yılında yapılan ankete katılanların  %74.9’unun doğru, %25.1’inin yanlış, 
toplamda ise her iki ankete katılanların %.66.8’inin evet, %33.2’sinin ise 
hayır yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 9. Katılımcıların Artistik Patinaj disiplini kaç kişi ile yapılır ? 
sorusuna verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

Tekli Üçlü Toplam

N % N % N %

2007 yılı 119 38.1 193 61.9 312 100

2010 yılı 249 74.3 86 25.7 335 100

TOPLAM 368 56.9 279 43.1 647 100

Anket yılına göre katılımcıların Artistik Patinaj disiplini kaç kişi ile 

yapılır? sorusuna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 
2007 yılında yapılan ankete katılanların %38.1’inin doğru, %61.9 ‘unun 
yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katılanların  %74.3’ünün doğru, 
%25.7’sinin yanlış, toplamda ise her iki ankete katılanların %.56.6’sının 
doğru, %43.4’ünün ise yanlış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 10. Katılımcıların Hangisi Kayaklı Koşu Stilidir? sorusuna 
verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

Klasik Slalom Toplam

N % N % N %

2007 yılı 114 36.5 198 63.5 312 100

2010 yılı 274 81.8 61 18.2 335 100

TOPLAM 388 60 259 40 647 100

Anket yılına göre katılımcıların hangisi kayaklı koşu stilidir? soru-
suna verdikleri cevaba yönelik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında 
yapılan ankete katılanların % 36.5’inin doğru, % 63.5’inin yanlış; 2010 
yılında yapılan ankete katılanların  %81.8’inin doğru, %18.2’sinin yanlış, 
toplamda ise her iki ankete katılanların %60’ının doğru, %40’nın ise yan-
lış yanıtı verdikleri görülmektedir.

Tablo 11. Katılımcıların Hangisi Alp Disiplini Stilidir? sorusuna 
verdikleri cevaplara yönelik dağılımları

Anket Tarihi

İniş Serbest Stil Toplam

N % N % N %

2007 yılı 64 20.5 248 79.5 312 100

2010 yılı 156 46.6 179 53.4 335 100

TOPLAM 220 34 427 66 647 100



103
Universiade 2011 Kış Konferansı 24 -27 Ocak 2011, Erzurum

Uluslar arası kış üniversite oyunları kaçıncı kez yapılıyor? sorusuna 
verilen doğru cevapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 
2010 yılına gelindiğinde doğru cevap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla 
%45.3 artmıştır.

Bir sonraki uluslar arası kış üniversite oyunları nerede yapılacak? so-
rusuna verilen doğru cevapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldı-
ğında; 2010 yılına gelindiğinde doğru cevap verenlerin sayısı 2007 yılına 
oranla %16.6 artmıştır.

Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere gerek oyunların kapsamı olsun, 
gerekse oyunlardaki branşlar hakkındaki bilgiler olsun geçen 3 yılda 
önemli ölçüde artmıştır. Oyunlara kısa bir süre kalmasına rağmen genel 
olarak son durumu değerlendirdiğimizde durum pek de parlak değildir. 
Bu kadar önemli bir organizasyonun halka çeşitli etkinliklerle değerinin 
anlatılması ve oyunlar bittikten sonra bu branşlara olan ilginin ararak de-
vam etmesi gerekmektedir. Böylece gerek maddi gerekse manevi olara-
ka büyük emek verilerek oluşturulan bu tesislerden yararlanan sporcu 
sayısı artacak yetişecek  iyi sporcular ile de Türk sporu yıllardır başarıya 
aç olduğu kış sporlarında  daha iyi yerlere gelecektir.
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University is an important institution in modern society. This paper 
will introduce the development of health-oriented university sports re-
form in China, analyses the problems facing university sport today in 
the country and address the relevant issues and challenges in initiating 
further changes in university sport. 

University sport in China consists of physical education classes, var-
sity sports and recreational sports undertaken either through organized 
sports clubs, gym or individual participation. Alarmed by the declined 
fitness level and increased chronic diseases, governmental organiza-
tions and universities authorities began to pay more attention to health-
oriented university sport’s reform and stressed the importance of build-
ing up students’ life-time sports habit and generating their enthusiasm 
in sports since the early 1990s. National Fitness Programme announced 
in 1995 and its resultant boost of mass sport had impact on physical 
education in schools and universities. The “Criteria for Students Fitness” 
endorsed jointly by the Ministry of Education and the State Sports 
Administration in 2002 was expected to be reached by eight-five per-
cent of schools and universities ( over 85% of students can do exercises 
an hour a day) within the three years of its announcement. 

To raise people’s awareness of sport, the module of sports history, 
the Olympic culture and many other sports theory subjects is incorpo-
rated into the university sports program in a number of universities. Not 

Tablo 15. Katılımcıların bir sonraki Dünya Üniversiteler Kış 
Oyunları nerede yapılacak? sorusuna verdikleri cevaplara yönelik 
dağılımları

Anket Tarihi

Kazan Moskova Toplam

N % N % N %

2007 yılı 112 35.9 200 64.1 312 100

2010 yılı 176 52.5 159 47.5 335 100

TOPLAM 288 44.5 359 55.5 647 100

Anket yılına göre katılımcıların bir sonraki Dünya Üniversiteler 

Kış Oyunları nerede yapılacak? sorusuna verdikleri cevaba yöne-
lik dağılımlarına bakıldığında 2007 yılında yapılan ankete katılanların 
%35.9’unun doğru, %64.1’inin yanlış; 2010 yılında yapılan ankete katı-
lanların %52.5’inin doğru, %47.5’inin yanlış, toplamda ise her iki anke-
te katılanların %44.5’inin doğru, %55.5’inin ise yanlış yanıtı verdikleri 
görülmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Katılımcıların Winter Universiade 2011’in kapsamı ve branşları hakkın-
daki görüşlerinin yıllara göre yüzdesel olarak karşılaştıracak olursak; 

Winter Universiade 2011’in Erzurum’ da yapılacak olduğunu biliyor 
musunuz? sorusuna verilen cevapların yıllara göre karşılaştırılmasına ba-
kıldığında 2010 yılında oyunların Erzurum’da yapılacağını bilen kişi sayısı 
2007 yılına oranla %20.1 artmıştır. Bu sonuç aradan geçen 3 yılda, oyun-
ların yaklaşmasıyla artan reklam, tanıtım ve yayınlardan kaynaklanabilir.

Herhangi bir kış sporuyla ilgileniyor musunuz? sorusuna verilen ce-
vapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelin-
diğinde herhangi bir kış sporuyla ilgilenen kişi sayısı 2007 yılına oranla 
%16 artmıştır. Bu sonuca bakarak 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının 
Erzurum’da kış sporlarına olan ilgiyi arttırdığı söylenebilir. Toplam yüz-
deye bakacak olursak denek grubunun bedene eğitimi ve spor yükse-
kokulu öğrencilerinden oluştuğunu da göz önünde bulundurursak;  kış 
sporuyla uğraşanların %22,7 olması, Erzurum için pek de iç açı bir rakam 
olduğunu söylemek mümkün değildir.

 Winter Universiade 2011’de yarışılacak branş sayısı nedir? sorusuna 
verilen doğru cevapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında 
2010 yılına gelindiğinde oyunlardaki branş sayısını bilen kişi sayısı 2007 
yılına oranla %32.2’i artmıştır. 

Curling branşının hangi zeminde oynandığını biliyor musunuz? soru-
suna verilen doğru cevapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığın-
da; 2010 yılına gelindiğinde curling pistinin ismini bilen kişi sayısı 2007 
yılına oranla %22 artmıştır.

Hız Pateni pist mesafesi nedir? sorusuna verilen doğru cevapların 
yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindiğinde 
hız pateninin pist mesafesini  bilen  kişi sayısı 2007 yılına oranla %21.8 
artmıştır.

Biatlonda sporcuların atış sayıları nedir? sorusuna verilen doğru ce-
vapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindi-
ğinde biatlon’da kaç atış yapıldığını bilen kişi sayısı 2007 yılına oranla 
%12.5 artmıştır.

Buz Hokeyi takımı kaç kişiden oluşur? sorusuna verilen doğru cevap-
ların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindiğin-
de doğru cevap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla %16.9 artmıştır.

Artistik Patinaj disiplini kaç kişi ile yapılır? sorusuna verilen doğru ce-
vapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelin-
diğinde doğru cevap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla %5.3 artmıştır.

Hangisi kayaklı koşu stilidir? sorusuna verilen doğru cevapların yıllara 
göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindiğinde doğru ce-
vap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla %45.3 artmıştır.

Hangisi alp disiplini stilidir? sorusuna verilen doğru cevapların yıllara 
göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindiğinde doğru ce-
vap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla %26.1 artmıştır.

Hangisi kayakla atlama pist mesafesidir? sorusuna verilen doğru ce-
vapların yıllara göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 2010 yılına gelindi-
ğinde doğru cevap verenlerin sayısı 2007 yılına oranla %31.8 artmıştır.
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SPORT AND NATIONALITY IN THE 
MEDIA: CATEGORIZATION PROCESSES IN 
TELEVISED COMMENTARIES
 Arnaud Richard
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Abstract

The televised live commentaries have become an issue for discourse 
studies. This paper deals with categorization processes in these types 
of talks. Few studies have been undertaken to examine such mecha-
nisms in commentators speeches. In France, sports journalists and ex-
perts are supposed to describe impartially what’s happening on the 
field. However, discourse analyses show that neutrality is often broken. 
Partisan spirit is expressed with processes like the shape of identities, 
the collective nominalizations and the use of metonymies. Across this 
study, I demonstrate the strong influence of local and national ideolo-
gies on popular sports rhetoric. Culturally important, these discourses 
show that a foreign player can be a fully integrated citizen during a 
game. The current article contributes to growing efforts to understand 
how ideologies go through broadcasted speeches.

Introduction

Culturally, sport is one of the very last official battle place. On the 
pitch, nations are carrying all their symbols (e.g. colors, emblems and 
anthems). Media are reinforcing these symbols when they use all the 
related stereotypes describing the situations. The top audience for TV 
channels is nearly always a sport broadcast. So much related to local 
and national cultures, we would see baseball being on top in USA, hand-
ball in Norway, basketball in Turkey. These examples are not limited to a 
single sport and a single country. But when you listen to the commen-
taries, they present a point of view of the speaker. Names are one of the 
most condensed occurrences. They represent the individual but also the 
team, and sometimes from them to the nation; there is very small step.

As part of the expansive relationship between popular culture and 
nationalism, sports provides a contradictory terrain upon which a mul-
titude of questions and claims of identity – race, gender, ethnicity, class, 
sexuality – are constructed, challenged and yet sustained. In particular 
while sport is not the only arena in which national self-definition, and 
questions of racial identity that go with it, “plays” out, it is one of the 
most central. (Bass, 2005, 3)

Thus, the goal of this research is to demonstrate the strong influence 
of local and national ideologies on popular sports rhetoric.

This study wasn’t founded on a single match analyzed in details. 
Several games were watched through two years. It was only tool free 
French television and only European club championship games. The 
first reason is because the top audiences are realized on these chan-
nels in France, and the second reason is because the international level 
(when it’s not two clubs from the same country playing against each 
other) allows suppositions that the commentators can be tempted to 
take part with the French club in their comments.

On the specific aspect of national categorization, like in every game, 
results were showing evidence of a large presence. Otherwise in one 
typical game, I have found a specific categorization, now called: 
Temporary Adoptive Categorization that will be discussed here. This 
game was played on March twelfth 2008. The two teams were the 
Olympic of Marseille (France) playing against Zenith Saint Petersburg 
(Russia). It was the UEFA Cup, broadcasted by M6. One of the two com-
mentators was Thierry Roland (the same from study one) and the oth-
ers, the consultant, was Jean-Marc Ferreri, a former professional soccer 
player who played for this French club.

Methods

In this collection of different soccer games, the method was to watch 
television with attention but not with the aim to translate every single 
details like in study one. There were no systematic constrains but just 
eyes and hears paying attention to some occurrences specific to sport 
discourses. Thus, I noted references about categorization or predication 

only is the bachelor degree awarded to sports studies, but also master 
and doctor students are recruited to read sport in a number of general 
universities. Sports labs and research centers were established one af-
ter another. However, intense academic pressure discourages students’ 
involvement in sport. The social and psychological benefits of university 
sport are not fully appreciated. 

O 011 Ref. No: 44

ETHICS FOR UNIVERSITY SPORT AND 
SPORT IN GENERAL
 Zerihun Jemaneh Woldegeorgies

Ethiopian Gov’ts Higher Education Institutions Sport Association (GHEISA)

Abstract 

The paper deals with concerning to the “Ethics for University sport 
and sport in general”. The University Sport activities are vigorously pro-
motes and supports the ethical organization, running and delivery of 
sport. Several scholars are defining ethics in sport as the ‘systematic ap-
plication of moral rules, principles, values and norms’. 

The results of this study will be revealed, and the conclusion that the 
University sport ethics is importantly necessary to create healthy and 
productive citizens for the country, generate the future leaders as well. 

I proposed ‘Ethics for the University sport’ as a better explanation of 
good philosophy for all its sports, to be regarded as the systematizing 
concept for University sport and sport in general. Specific points have 
been addressed as follows:

  University sports rules are in certain aspects different from ethi-
cal norms and laws. However, sports rules and laws should work 
together in all University games and in all sport activities consis-
tently and they should be protected by morality;

  A better justification of ‘the character of the University games’ are 
fair-play and excellence in mind and body, which could cover all 
the human positive values and function as a model of good cul-
ture of the university sport.

  Every participant in university sport, regardless of the role, has 
a right to be treated with respect, dignity and fairness, and 
to participate in an environment that is enjoyable and safe. 
Harassment, abuse and other forms of inappropriate behavior 
in sport deny participants these rights. So every university stu-
dents, teachers, families and the community at large they keep 
the university sports ethics from unsuitable ethical approaches.

World Hero

Participation is more valuable than winning
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understanding of sport. Looking carefully at designations and names in 
particular, this genre provides a unique function of representations. This 
is about language, not administration nor laws but, this is not for from 
more general representations about foreigners.
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in general. These examples have no pretention to be the start of gen-
eralizing theories but the proof and the material for specificities. I al-
ways picked elements, writing the precise time and place, participants’ 
names, words and tones. For “security” the games were always digitally 
recorded, so in case of doubt, I had the possibility later to double check 
the exact words.

Results / Discussion: Others’ vagueness

Conversation analysis has also a strong reflection on categorization. 
From the studies of Sacks (Sacks, 1995), the concept of membership cat-
egorization analysis has emerged - henceforth MCA. Applying these re-
flections to this data, there is a combination of economy and coherence 
principles. Whereas Beard précised: “Identification of the players is an 
essential part of the commentator’s job” (Beard, 1998, 75), this identifica-
tion has to be short and coherent. If we look at the specificities of this 
specific genre, the principle of economy seems even more important. 
In terms of coherence, drawing a distinct boundary between the two 
teams makes things “clear”. Like a dichotomy between the Us and the 
Them, it remains evident who are you for. The unique example treated 
here provides what could have seen first a false categorization, but I will 
analyze it differently:

“ça fait deux russes avertis, Kim et Ricksen”= “it’s two Russian carded, Kim and Ricksen”

Kim is Korean and Ricksen is from Netherlands. In that sentence, they 
“become” Russians for the time of one game because they are playing 
for a Russian club. I would like to call this process a Temporary Adoptive 
Categorization. In that game, it’s a club, so from one country that plays 
another, from also another country (different from the first one). The 
commentators reduce the categories to the smallest and remain the 
nation. By extension, it’s the clubs nationally that overpass players’ in-
dividual nationalities.

But sport has a close relation with nations as we have seen before. 
But even concretely, in terms of administration, high-level athletes who 
apply for visa or naturalization in a foreign country have a lot of more 
chances to get it. So even if the out-group is less conceptualized in de-
tails, it is important also to keep in mind that the boundaries, the cat-
egories in sport are also not the same than in everyday life.

Conclusion

The debated question of categorization has to be regarded as a part 
of a larger aspect of the language: the social dimension. Hence once, 
there are naming conventions, as show Seagrave:

Names, as linguists have demonstrated, are critical in the construc-
tion of social reality. By assigning names to things, we impose a pat-
tern and meaning that allows us to manipulate our experiences. Like 
language in general, naming is neither a neutral nor random process 
but is, rather, a linguistic operation that encodes biases and prejudices, 
and those who have the power to name and rename retain a powerful 
cultural prerogative. With regard to naming practices, the inferiorization 
of women’s sport and women’s athletic performances is accomplished 
through conventions whereby women athletes are subjected to a vari-
ety of trivializing forms of address, including the use of patronizing and 
demeaning terms such as “girls”, “sweetie”, “princess”, “doll”, and “young 
ladies,” informal use of first names, and/or inappropriately girly names 
for teams.(Seagrave, 2006, 32-33)

Fortunately, less and less these obviously un-respectful discourses are 
pronounced. However, it is not sure that other forms of discrimination 
are not maintained in the general sport media. There is a tendency to 
use sport as magic tool, for better or of worse. Good and humble inten-
tions can be seen in that quote from Frankie Fredericks, sprinter from 
Namibia who said before the Atlanta Olympics, “I’m not doing this sport 
to be famous. I look as it as an opportunity to put my country on the 
map” (Beard, 1998, 39). Spending hours for training to put your country’s 
name on the map can be brave if you decide it by yourself and if you are 
not forced to do it by any power. But you also have to be taken seriously 
for you result and not for any other reasons. This power it’s the power of 
the broadcast.

Language is not a “culture free code” as Kramsch emphasizes 
(Kramsch, 1998). But politics for example tend to present it like a neu-
tral cultural object for all. Beyond all these tempting games, discourse 
studies of sport are more than necessary; they are necessary for the 
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