Ayrıntılar

Özlem Ak

Olimpiyatlar
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin
2009’da Danimarka’nın
Kopenhag kentindeki 121. toplantısında
yaptığı oylamalarda Rio de Janeiro
kenti 31. Olimpiyat Oyunları’na
ev sahipliği yapma hakkını kazandı.
Rio’nun rakipleri Chicago,
Madrid ve Tokyo idi.
2016 Yaz Olimpiyatları 5-21 Ağustos
tarihleri arasında dünyanın dört
bir tarafından sporcuları bir araya getirecek.
İlk kez Güney Amerika’da yapılacak ve
milyonlarca kişinin gündeminde olacak
Olimpiyatlar’la ilgili detaylar bu ay
Ayrıntılar köşesinde.

! İlk modern Olimpiyat
Oyunları ise
1896 yılında Atina’da
gerçekleştirildi.
Sadece erkeklerin yarıştığı
bu Olimpiyatlar’da
280 yarışmacı vardı.
!

!

İlk antik Olimpiyat Oyunları
MÖ 776 yılında
Yunanistan’ın Olimpia
şehrinde yapıldı.

! Uluslararası Olimpiyat
Komitesi 1894 yılında
Fransız aristokrat Baron Pierre de
Coubertin tarafından kuruldu.
Olimpiyatlar’ın Latince üç
kelimeden oluşan ve Coubertin
tarafından önerilen sloganı
“Citius, Altius, Fortius”
yani “daha hızlı, daha yüksek,
daha güçlü”.

Kadınlar 1900 yılında
Paris’te yapılan Olimpiyatlar’a
ilk kez katıldı.
Yirmi iki kadın sporcu
tenis, kriket, yelken,
binicilik ve golf olmak üzere
beş dalda yarıştı.

!

2012 yılında Londra’daki
Olimpiyatlar’da sporcuların
%44’ü kadındı. Bu en yüksek
kadın katılımcı oranıydı.
Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’ne göre bu yıl bu oran
%45’e yükselecek.

! Modern Olimpiyatlar’ın
babası Pierre de Coubertin
Olimpiyat Oyunları’na kültür ve
sanat kategorilerini de
eklemek istedi. Bu yüzden
1912 yılında Stockholm’de
düzenlenen Olimpiyatlar’da
resim, heykel, mimari,
edebiyat ve müzik alanında da
madalya dağıtıldı.
Bu sanat dalları 1948 yılına
kadar Olimpiyat Oyunları’nın
bir parçası oldu. Spordan
ilham alınarak yapılmış,
daha önce hiçbir
yerde yayımlanmamış,
sergilenmemiş ya da
sahnelenmemiş özgün eserler
uluslararası bir jürinin
değerlendirmesine sunuluyordu.
Edebiyat alanında ilk altın
madalyayı Coubertin’in alması
ilginç bir tesadüftü.

! Olimpiyatlar 1916 yılında
I. Dünya Savaşı, 1940 ve
1944 yıllarında da II. Dünya Savaşı
nedeniyle iptal edildi.
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! 1936 yılında Berlin’de
yapılan Olimpiyatlar
televizyonda yayımlanan ilk
olimpiyattı.

! Yaz ve Kış Olimpiyatları
1994 yılından beri
iki yılda bir dönüşümlü
olarak yapılıyor.

! Her Yaz Olimpiyatı’nda
mutlaka yer alan spor dalları
atletizm, yüzme, bisiklet,
eskrim ve jimnastik.

! Olimpiyatlar’da kadınların
ve erkeklerin eşit şartlarda
birbirlerine karşı yarıştığı tek
spor biniciliktir.

! Bu yıl iki yeni spor dalı
eklendi: Ragbi ve golf.
Golf en son 1904 yılında,
ragbi ise en son 1924 yılında
yapılan Olimpiyatlar’da
yer almıştı.
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! Olimpiyat Oyunları’nın
sembolü Olimpiyat meşalesi
21 Nisan’da oyunların ilk
yapıldığı yer olan Yunanistan’ın
Olimpia şehrinde yakıldı.
3 Mayıs’ta Brezilya’ya ulaşan
meşalenin yolculuğu,
330’dan fazla şehri dolaştıktan
sonra 5 Ağustos’ta
Maracana Stadyumu’nda
son bulacak.
!

Meşale antik
ve modern olimpiyatlar
arasındaki bağlantıyı
simgeliyor.

!

Olimpiyat halkalarının
renkleri ise dünyadaki
her ülkenin bayrağında en az
biri bulunan
renklerden seçilmiş.

!

1904 yılındaki Olimpiyatlar’a
kadar kazananlar altın,
gümüş ve bronz madalyalarla
ödüllendirilmiyordu.
Örneğin 1896 Olimpiyatları’nda
kazananlara gümüş madalya,
sertifika ve zeytin dalı verildi.
İkincilere bronz madalya ve
defne dalı verilirken, üçüncülere
herhangi bir ödül verilmedi.

!

1912 yılından bu yana
yapılan olimpiyatlarda da artık
saf altından madalya verilmiyor.

!

Günümüzde altın
madalyanın sadece adı altın.
Çünkü içeriğinin sadece %1,34’ü
altın, %92,5’i gümüş, %6,16’sı
bakır. Maddi değeri ise
sadece 650 $.
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!

2020 yılında Olimpiyatlar’a
Tokyo ev sahipliği yapacak.
2024 yılı Olimpiyatları’na
ev sahipliği yapacak ülke ise
gelecek yıl ilan edilecek.
Çekişme Roma, Paris
ve Los Angeles arasında
yaşanacak.

! Olimpiyatlar’ın açılış
ve kapanış törenleri Rio’nun
Maracana Stadyumu’nda
yapılacak. Oturma kapasitesi
78 bin olan stadyumda,
1950 Dünya Kupası finalinde
yaklaşık 200 bin kişi vardı.
Maracana Stadyumu
2014 yılında da Dünya Kupası
finaline ev sahipliği yaptı.

! 17 günlük
Rio Olimpiyatları’nda
206 ülkeden ve 42 disiplinden
10.500 sporcu, 306 madalya
için yarışacak.

! Organizatörler
yarışmaların yapılacağı
bazı binalarda
“mobil mimari” denilen bir
kavramdan yola çıktı.
Yani bu alanlar kullanımları
sona erdikten sonra
bozulup başka alanlara
dönüştürülebiliyor:
Çevreci bir yaklaşım.

! Rio’daki taksi şoförleri
Rio 2016 Organizasyon Komitesi
sayesinde dört ay ücretsiz
İngilizce dersi aldı.

•
•
•
•
•
•

http://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-first-olympics
http://www.nbcnews.com/news/sports/rio-2016-16-fun-facts-about-year-s-olympics-n510311
https://www.scienceabc.com/social-science/7-things-you-didnt-know-about-the
olympics.html
http://olympics.time.com/2012/07/19/27-things-you-didnt-know-about-the-olympics/
http://www.ralphlauren.com/teamusa/things-you-didnt-know-about-the-olympic-games?ab=en_US_
OLYMPIC_Feature_slot_5_Explore
• http://www.history.com/news/10-things-you-didnt-know-about-the-summer-olympics
• http://www.businessinsider.com/50-things-you-never-knew-about-the-olympics-2012-8
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