
Dünya Ragbi Şampiyonası
Ragbi Dünya Şampiyonası 1987’den beri her
dört yılda bir düzenleniyor ve dünyanın en iyi
milli takımlarını bir araya getiriyor. Son
şampiyonada kupayı Güney Afrika kaldırmıştı.

Rays of Sunshine
İngiltere’deki bu dernek 3-18 yaşlarındaki
ciddi hasta çocukların son arzularını yerine
getiriyor. Kuruluşundan bu yana 1600’den
fazla çocuğun dileğini yerine getirdiler.
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Romanya’da turnuva
Jodie ve Tom, Romanya’dan da geçti. Bu
ülkeye varış tarihlerini biraz da Ragbi
Uluslararası Kupası’nın tarihlerine göre
ayarladılar; bir hafta boyunca maçları izlediler.

Jodie Burton ve
Tom Hudson,

dört gün boyunca
kaldıkları İstanbul

Teknik
Üniversitesi’nin

konukevinde
yorgunluk attılar.

Ragbi uğruna 25 bin kilometre
pedal basacaklar
Zaten spor vesilesiyle

tanışmışlardı. Gittikleri spor
salonunda karşılaşmışlar ve
birliktelikleri bu tanışmadan

sonra başlamıştı. Sonra da gayet
sportif bir yaşam sürdürdüler. Jodie
düzenli olarak koşarken Tom da
amatör olarak ragbi ve kriket
oynuyordu...

Şimdi bu ikili, dile kolay, tam 25
bin kilometrelik uzun bir yolculuğun
ortasında. Üstelik bisikletle yolculuk
ediyorlar. İngiltere’nin başkenti
Londra’dan dünyanın bir diğer
ucuna, güney yarımküredeki Yeni
Zelanda’nın Auckland kentine
gidiyorlar. İngiliz çift Jodie Burton
(29) ile Tom Hudson (28) tüm
Avrupa’yı kat edip geçen hafta
Türkiye’ye vardı. Bulgaristan
sınırından giriş yaptıktan sonra önce
bir buçuk gün pedal basarak
İstanbul’a geldiler. Buradaki dört
günlük konaklamanın ardından ise
Türkiye’deki ikinci durakları
Ankara’ya doğru yola koyuldular.

Jodie ve Tom, bu sıradışı
yolculuklarına bir de isim vermişler:
“Cycling to Rugby World Cup”, yani
“Dünya Ragbi Şampiyonası’na
Bisikletle Gitmek.” Tom, birer ragbi
meraklısı olarak gelecek yıl Yeni
Zelanda’da düzenlenecek Dünya
Şampiyonası’nı yerinde izlemek

istediklerini söylüyor: “Bu
şampiyona ragbinin en önemli
turnuvası. Ben zaman zaman amatör
seviyede ragbi oynuyorum. Jodie de
maçları mutlaka seyreder.
Parkurumuzu ve varış tarihimizi de
hep buna göre planladık.”

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN
BAĞIŞ TOPLUYORLAR

İki sevgilinin bu çılgın
yolculuğunun iki amacı daha var.
Birincisi, bu yolculuğu vesile ederek
İngiltere’deki Rays of Sunshine adlı
yardım derneği için bağış toplamak.
Bu dernek, ağır hasta çocukların son
dileğini yerine getirmek için bağış
toplayan bir hayır kurumu. Jodie ve
Tom, kat ettikleri her kilometre için
bir sterlin, toplamda da 25 bin sterlin

(yaklaşık 52 bin TL) toplamayı
hedefliyor. İkilinin web
sitesinde bağış butonuna basıp
kampanyaya katılmak mümkün.
(www.cyclingtotherugbyworldcup.com)

İkinci amaçları ise artık
Londra’daki masa başı hayatlarını
bir kenara bırakıp Avustralya’da
kendilerine yeni bir yaşam kurmak.
Tom, bu yolculuğun sonunda bir
daha İngiltere’ye dönmeyeceklerini
üzerine basa basa anlatıyor:
“Londra’nın kalabalığından ve
yaptığımız işlerden çok sıkıldık.
Avustralya’nın Melbourne kentinde
yeniden üniversite eğitim alarak
yeni işlere başlayacağız. 2011’in
eylülünde Dünya Ragbi
Şampiyonası’yla birlikte
Avustralya’ya gidip yeni hayatımıza
başlamak istiyoruz.”

ZORLU PARKURDA
HANGİ ÜLKELER VAR?

Hiç durmadan pedal basmıyoruz. Hedefimiz
haftada toplam 500 kilometre yol alabilmek. Yolun
ve havanın durumuna göre günde 50 ila 80 kilometre
yol kat ediyoruz. Ama mutlaka belli noktalarda mola
veriyoruz. Örneğin Türkiye’den önce Romanya’da
bir hafta kaldık, uluslararası ragbi turnuvasını da
izledik. Hedefimiz 12 haftada İngiltere’den
Türkiye’ye
ulaşmaktı,
iki hafta
erken
varmayı
başardık.
Türkiye’den
sonra önce
kısa bir süre
için
Gürcistan’a
gideceğiz.
Orada
birkaç gün
kaldıktan
sonra tekrar Türkiye’ye gelip İran üzerinden
yolculuğumuza devam edeceğiz. Pakistan, Çin,
sonrasında Vietnam, Laos, Kombaçya ve Tayland
rotamız üzerindeki diğer ülkeler. Malezya ve
Endonezya yoluyla küçük ülke Doğu Timor’a
ulaşacağız. Buradan sonra planımız bir gemiyle
Avustralya’ya varmak. Ardından Darwin’den
Melbourne’a, tüm kıtayı kuzeyden güneye kat eden
10 haftalık bir parkur bizi bekliyor. Son olarak uçakla
Auckland’a geçip Ulusal Stadyum’un çevresinde
atacağımız turla yolculuğu bitireceğiz.

Jodie ile Tom sportif ve de ragbi
meraklısı iki İngiliz. Bu sempatik çift,
İngiltere’den Yeni Zelanda’ya 25 bin
kilometrelik bir yolculuk yapıyor. Hem
de bisikletle! Amaçları, Dünya Ragbi
Şampiyonası’nı yerinde izlemek. Geçen
hafta yolun beşte birlik bölümünü

tamamlayarak Türkiye’ye vardılar. Onları birkaç gün
soluklandıkları İstanbul’da yakaladık.
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İki gezgin 1 Mayıs günü Twickenham
Stadyumu’ndan yola çıktı. Bu sembolik başlangıçta
onlara İngiltere Ragbi Federasyonu başkanı John
Owens da eşlik etti.


