TÜRKİYE PATİKA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI
10 HAZİRAN 2018
İZMİR

BÜLTEN1

1.YARIŞMA TERTİP KURULU
BAŞKAN :
HACER AKYÜZ

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYON BAŞKANI

KURUL ÜYELERİ:
NUAMMER USLU

İZMİR GHSİM İL MÜDÜRÜ

OKTAY BAK

İZMİR GHSİM SPOR ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖZGÜR MORBEL

ORGANİZASYON KURULU BAŞKANI

MUSTAFA ARIS

ETKİNLİK DİREKTÖRÜ

SURAY DURAN

ORGANİZASYON SORUMLUSU

CİHAT ACAR

PARKUR PLANLAMA

FEHMİ YAMAN

BAŞ HAKEM

KONTROLÖR

EMİNE ÖZTÜRK

2.ETKİNLİK PROGRAMI
YARIŞMA TAKVİMİ
10 HAZİRAN 2018 PAZAR

İZMİR KÜLTÜRKPARK FUAR ALANI

3.KATEGORİLER
PRE-KATEGORİ KLASMANLARI
PRE-A KLASMANLANI
PRE- YENİ BAŞLIYAN KLASMANI

AÇIK KATEGORİ KLASMANLARI
AÇIK A KLASMANI
AÇIK YENİ BAŞLAYANKLASMANI

* Milli takım adayları PRE-A klasmanında koşan sporcular arasından belirlenir.
Bu klasmanlarda parkur mesafe ve zorluk dereceleri sporcuyu uluslararası resmi
yarışmalara hazırlar nitelikte olacaktır. Diğer klasmanlar oryantiring deneyimine
sahip, ancak mesafe ve teknik zorluk olarak kendini bir milli takım adayı düzeyinde
zorlamak istemeyen sporcular için önerilir.
* Patika-O yarışlarında yaş ve cinsiyet kategorileri dikkate alınmamıştır.
* Patika-O, bir engelli ve engelsiz sporcu etkinliği olduğu için ENGELLİ
LİSANS zorunluğu bulunmaktadır. A Klasmanında yarışacak sporcular, engelli
sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Yeni başlayan kategorilerinde ise
engelli olduğunu belirtir raporun ibraz etmesi gerekmektedir. Engeli olmayan
sporcular, Açık kategori A klasman (Lisanslı) veya Yeni başlayan Halk Parkurunda
yarışa katılabilirler.

4.YARIŞMA KAYITLARI
Yarışmaya kayıtlar, federasyonumuzun resmi kayıt sistemi ORİGO üzerinden
yapılacaktır. www.origo.gen.tr (Yarışma kayıtları 05.06.2018 Salı günü saat 23:00’da
kapanacaktır. Tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza duyurulur.
5.DUYURULAR
Konaklama ve ulaşım desteği isteyenler Organizasyon sorumlusu Suray
DURAN ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Bülten2 28 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanacaktır.
6.İLETİŞİM
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
BELGE GEÇER
E-POSTA
ETKİNLİK DİREKTÖRÜ
ETKİNLİK SORUMLUSU

+90312 324 61 66 +90 506 478 04 11
+90 312 324 61 88
iletisim@oryantiring.org
MUSTAFA ARIZ +90.542.8334736
SURAY DURAN +90.555.9936555

İZMİR TARİHİ
İzmir’in ilk yerleşim alanı yapılan arkeolojik kazılar sayesinde bulunmuştur. Kentin günümüzden yaklaşık 8-9 bin
yıl öncesinde bilimsel olarak Neolitik dönem olarak adlandırılan tarih diliminde Bornova’da bulunan Yeşilova’da
kurulduğu düşünülmektedir. Bu dönemde oldukça verimli alüvyonal topraklara sahip olan ilk İzmirlilerin bu
coğrafyada yaklaşık 1500 yıl kadar yani Kalkolitik dönemin sonuna kadar yaşadıkları düşünülmektedir.
Kentin ikinci yerleşim yeri olarak Bayraklı’da yeniden başlama sebebi henüz net olarak bilinmemekle birlikte
bilim insanları konu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Bayraklı, Tepekule’de bulunan antik yerleşimin
izlerinin 5000 yıl öncesine kadar gittiği yapılan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılmıştır; ancak daha kesin ve
başka bölgelerle bağlantı kurulabilecek bilgilere ulaşabilmek için yoğun çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bayraklı, Tepekule ile ilgili en iyi bilinen dönem yerleşimin en parlak dönemini yaşadığı MÖ 7. yüzyıldır. Bu
dönemde kent 12 Ion kentinden bir tanesidir, görkemli bir Athena tapınağına sahiptir ve ticaretle uğraşmaktadır.
Arkeoloji kazılar her ne kadar MÖ 4. yüzyılda ufak tefek yaşam belirtileri görülse de kent esas olarak bugün
Kadifekale olarak bildiğimiz bölgeye taşınmıştır. Kazılardan çıkan her biri ayrı bir estetiğe sahip olan arkeolojik
küçük eserleri bugün, İzmir Arkeoloji Müzesi ve İzmir Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde görmek mümkün.
Elbette her kentin antik dönemde bir kuruluş efsanesi vardır: Rivayet edilir ki bir gün Büyük İskender Kadifekale
eteklerinde bir pınar başında ve bir çınar ağacının altında uykuya dalar. Rüyasında iki Nemesis gelerek
bulunduğu bir yerde bir kent kurmasını ve halkın buraya göç etmesini salık verirler. Uykusundan uyanan Büyük
İskender tanrıçaların bu isteğini bölgenin en ünlü kehanet merkezi olan ve Klaros’ta (günümüzde Ahmetbeyli,
ziyaret edilebilir.) bulunan Apollon tapınağındaki kahinlere sorar. Tanrı Apollon Smyrnalılara Kutsal Meles’in
(günümüzde Yeşildere) ötesindeki Pagos (günümüzde Kadifekale olarak bilinen bölge) tepesinde oturacak
olanlar eskisine göre üç dört kat mutlu olacaklardır yanıtını verir. İşte bunun üzerine kentin Bayraklı
Tepekule’den MÖ 4. yüzyılda yani Hellenistik dönemde Kadifekale eteklerine taşındığı bilinmektedir. Bu elbette
kulakta hoş seda bırak bir efsanedir, asıl gerçek ise kentin yaşam olanaklarının Bayraklı Tepekule’de artık
olumsuz şartlarda olması yeni bir arayışa ihtiyaç duyulmasıdır.

