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Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πλέον, γεγονός.
Η Αθήνα είναι η πόλη που διοργανώνει τους πρώτους
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι επιδόσεις στο στίβο δεν ήταν πολύ υψηλές, αφού το
σχήμα του στίβου δεν βοηθούσε σε αυτό.
Οι Έλληνες είχαν 10 χρυσά, 19 ασημένια και 18 χάλκινα.
Σ αυτούς τους αγώνες χρονομετρείτο μόνο ο πρώτος
αθλητής γιατί υπήρχε μόνο ένα χρονόμετρο.
Συμμετοχή:: 241 αθλητές, από 14 χώρες.
Συμμετοχή

2η Ο ΛΥΜΠΙΑΔΑ 1900 – Παρίσι

Είχαμε την πρώτη παρουσία γυναικών.
Η Βρετανίδα Charlotte Cooper πρώτη γυναίκα που
κέρδισε μετάλλιο.
Την τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή του πηδαλιούχου της
Ολλανδίας στην κωπηλασία επειδή ήταν πολύ χοντρός και
μπήκε ένας 7χρονος που βρέθηκε με ένα χρυσό μετάλλιο.
Συμμετοχή: 997 αθλητές (22 Γυν., 975 Αν.), 24 χώρες.

- Συμμετοχή
υμμετοχή

για πρώτη φορά έγχρωμων αθλητών
- Πραγματοποίηση επίδειξης από τις ΗΠΑ στο μπάσκετ,
Η Ολυμπιάδα αυτή έμεινε γνωστή για την απάτη του Αμερικάνου Φρεντ
Λορτζ στο μαραθώνιο. Στο 16ο χλμ. εγκατέλειψε τον αγώνα
κατακουρασμένος, ανέβηκε σε μία καρότσα ενός φορτηγού και
ξεκουράστηκε. Σκέφτηκε τον εαυτό του νικητή και χωρίς να τον δει
κανείς κατέβηκε από την καρότσα και άρχισε να τρέχει στον
αγωνιστικό χώρο χωρίς να τον δει κανείς. Όλοι οι θεατές τον
αποθέωναν μέχρι που μπήκε στο στάδιο ο κανονικός νικητής Τόμας
Χικς. Τιμωρήθηκε με ισόβιο αποκλεισμό.
Η Ελλάδα πήρε 1χρυσό με τον Περικλή Κακούση στην άρση βαρών
και 1 χάλκινο με τον Νίκο Γεωργαντά στη δισκοβολία.


Συμμετοχή :651 αθλητές (6 Γυν., 645 Αν.), 12 χώρες.

Ο μαραθώνιος δρόμος προσφέρει και πάλι τη σημαντικότερη
στιγμή της διοργάνωσης.
Οι Γάλλοι κατεβάζουν 2 ομάδες ποδοσφαίρου, για να φτάσουν
τη νίκη αλλά τελικά συντρίφτηκαν από την Δανία με 17-1.
Πρώτος μπαίνει στο στάδιο ο Ιταλός, Ντοράντο Πιέτρι ,δεν
μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Είναι εξαντλημένος. Δύο
άνθρωποι τον βοηθούν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.
Ο Πιέτρι ακυρώνεται και το χρυσό μετάλλιο πηγαίνει στον
Αμερικανό, Τζόνι Χέις. Η Ελλάδα κέρδισε 3 ασημένια και 1 χάλκινο.
Συμμετοχή: 2008 αθλητές (37 Γ., 1971 Αν.), 22 χώρες.

Η ζέστη που επικρατεί κατά τη διάρκεια του
μαραθώνιου δρόμου αποδεικνύεται θανατηφόρα
για τον Πορτογάλο δρομέα, Φρανσίσκο Λάζαρο.
Επίσης καταγράφεται ο μεγαλύτερος σε διάρκεια
αγώνας στην ελληνορωμαϊκή πάλη: 11 ώρες και 40 λεπτά πάλευαν
για μία θέση στον τελικό οι Κλάιν και Ασικάινεν.
Η Ελλάδα με τoν Κώστα Τσικλητήρα πήρε 1 μετάλλιο στο μήκος άνευ
φόρας με άλμα 3,37μ. και 1 χάλκινο στο ύψος άνευ φόρας με άλμα 1,55μ.
Όταν ο Τσικλιτήρας κλήθηκε να υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό, κατά τη
διάρκεια του Βαλκανικού Πολέμου, προσεβλήθη από μηνιγγίτιδα και
πέθανε, άδοξα, στις 13 Φεβρουαρίου του 1913, σε ηλικία 25 ετών.

Συμμετοχή: 2407 αθλητές (48 Γυν., 2359 Άν.), από 28 χώρες.

Σε αυτούς του αγώνες για πρώτη φορά έγινε έπαρση
της Ολυμπιακής Σημαίας, η οποία απεικόνιζε πέντε
ενωμένους χρωματιστούς κύκλους σε λευκό φόντο,
τα χρώματα των οποίων αντιστοιχούσαν στις
πέντε Ηπείρους (το πράσινο στην Ωκεανία, το κόκκινο στην Αμερική,
το μαύρο στην Αφρική, το κίτρινο στην Ασία και το μπλε στην Ευρώπη).
Επίσης για πρώτη φορά έγινε η εκφώνηση του Ολυμπιακού Όρκου.
Δεν απονεμήθηκαν χρυσά μετάλλια αλλά επίχρυσα για λόγους οικονομίας. Ο Σουηδός,

Οσκαρ Σβα ν γίνεται σε ηλικία 72 ετών ο γηραιότερος Ολυμπιονίκης όλων
των εποχών παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό της σκοποβολής.
Η Ελλάδα πήρε ένα ασημένιο με την ομάδα βολής περιστρόφου
Συμμετοχή: 2626 αθλητές (65 Γυναίκες, 2561 Άνδρες), από 29 χώρες.

Η Γαλλική Πρωτεύουσα φιλοξενεί για
2η φορά Ο.Α., και χαρακτηρίστηκαν
από οργανωτική τελειότητα.
Οι αγώνες του 1924 ήταν οι πρώτοι που μεταδόθηκαν
ραδιοφωνικά, ενώ καλύφθηκαν από 316 ανταποκριτές
εφημερίδων. Ιστορία έγραψαν ιστορία οι «Ιπτάμενοι
Φινλανδοί» δρομείς, Βίλε Ρίτολα και ο Πάαβο Νούρμι με 4
χρυσά μετάλλια στα 10.000μ., 3.000μ. στιπλ, 5.000μ. και στον
ανώμαλο δρόμο.
Συμμετοχή: 3089 αθλητές (135 Γυν., 2954 Αν.), από 44 χώρες





Αποφασίστηκε επίσημα η
συμμετοχή των γυναικών
στα αγωνίσματα του στίβου, της ξιφασκίας, κολύμβησης
και γυμναστικής.
Για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων απουσιάζει
από την τελετή έναρξης ο/η πρώτος/πρώτη πολίτης της
χώρας. Η Βασίλισσα Γουλιελμίνα, εκνευρισμένη από το
γεγονός ότι δεν ζητήθηκε από την ολυμπιακή επιτροπή
η άποψή της για τις ημερομηνίες τέλεσης των αγώνων.
Συμμετοχή : 2883 αθλητές (277 Γυν., 2606 Άν.), από 46
χώρες.

Οι ΗΠΑ γινόταν μετά την Γαλλία η χώρα που θα φιλοξενούσε για δεύτερη
φορά τους αγώνες.
Σε αυτούς τους Αγώνες έχουμε τη δημιουργία Ολυμπιακού Χωριού των Ο.Α.
Η Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες χαρακτηρίστηκε από εφημερίδες της εποχής
ως η ”Ολυμπιάδα των ρεκόρ”.
Θαυμασμό προκάλεσε η δήλωση του νικητή του μαραθωνίου Αιγυπτίου Χουάν Ζαμπάλα.
«Η προπόνησή μου έγινε στους δρόμους του Μπουένος 'Αϊρες ενώ πουλούσα κάθε μέρα για
ώρες εφημερίδες τα 3 τελευταία χρόνια".
Η Ελληνική αποστολή έφτασε με έρανο των ομογενών
Συμμετοχή:1332 αθλητές (126 Γυναίκες, 1206 Άνδρες), από 37 χώρες.

Στους Αγώνες του Βερολίνου για πρώτη φορά κινηματογράφηση των
αγώνων σε όλη την διάρκεια τους. Συμμετείχαν χώρες όπως το Αφγανιστάν, οι
Βερμούδες, η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, το Λιχτενστάιν, και το Περού, ενώ
απουσίασαν η Ιρλανδία και η Κούβα.
Η ελληνική ομάδα ήταν πρώτη στην παρέλαση με επικεφαλής τον Σπύρο Λούη
Διασημος αυτή τη φορά ήταν ο Αμερικανός Τζέσι 'Οουενς με χρυσό μετάλλιο
στα 100 μ., & 200μ. στο μήκος και στα 4 Χ100.
Από ελληνικής πλευράς ήταν η πρώτη φορά που έλαβε μέρος Ελληνίδα
αθλήτρια στίβου, η δρομέας Δομνίτσα Λανίτου (αργότερα Καβουνίδου).
Συμμετοχή: 3963 αθλητές (331 Γυναίκες, 3632 Άνδρες), από 49 χώρες.









Η τελετή έναρξης έγινε στο στάδιο Wembley.
Εμίλ Ζάτοπεκ 1ος στα 10.000μ (29.59.6) & 2ος στα 5.000μ(14.17.8)
Ο Ούγγρος Κάρολι Τάκατς έχασε το δεξί του χέρι στον πόλεμο, αλλά αυτό δεν τον
εμπόδισε να κάνει προπονήσεις με το αριστερό και να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη
σκοποβολή

Το Λονδίνο παρόλο που είχε καταστραφεί από τους Γερμανικούς
βομβαρδισμούς κατάφερε να οργανώσει και να τελέσει τους αγώνες.
Η διοργάνωση έληξε με την ελληνική αντιπροσωπεία να παρελαύνει
πρώτη και τον ελληνικό ύμνο να ανακρούεται πριν από τους εθνικούς
ύμνους της Μ. Βρετανίας και της Φινλανδίας, που θα φιλοξενούσε τους
Αγώνες του 1952.
Οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες είχαν αποκλειστεί από τους αγώνες ενώ
υπήρχε ραδιοφωνική κάλυψη των αγώνων και φωτοφίνις αγωνίσματα
δρόμων.








Εμίλ Ζάτοπεκ 1952 Ελσίνκι: 1ος στα 5.000μ (14.06.6), στα 10.000μ (29.17.0)
και στον Μαραθώνιο (2:23.0)
Η πρώτη συμμετοχή των αθλητών της Σοβιετικής Ένωσης σε Ολυμπιάδα.
Αποθεώθηκαν από το κοινό μια και κέρδισαν 22 χρυσά, 30 ασημένια και 19
χάλκινα μετάλλια.
Οι διοργανωτές αποφάσισαν να υψώσουν την ελληνική σημαία στο Ολυμπιακό
χωριό, όπου ο δήμαρχος υποδέχθηκε θερμά την ελληνική ολυμπιακή
αποστολή.
Το σωσίβιο της Ελλάδας στο Ελσίνκι ήταν η ποδοσφαιρική μας ομάδα με
ωραία εμφάνιση απέναντι στη Δανία από την οποία έχασε 2-1.
Συμμετοχή: 4955 αθλητές (519 Γυναίκες, 4436 Άνδρες), από 69 χώρες.

Για πρώτη φορά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις
οδήγησαν αρκετές χώρες σε αποχή από Ο.Α.
Για πρώτη φορά η Ολυμπιακή φλόγα άναψε στην Α ρ χ α ί α Ο λ υ μ π ί α και
μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο έδαφος της Αυστραλίας, όπου 2.830 δρομείς
έτρεχαν μέρα νύχτα για να φτάσει στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ο κωπηλάτης Ιβανόφ έχασε το χρυσό μετάλλιό του που έπεσε στο βούρκο
της θάλασσας. Ο Μπόμπι Τζο Μόροου ήταν ένας Αμερικάνος
θεοσεβούμενος καλλιεργητής καρότων που κέρδισε τρία χρυσά στους
αγώνες ταχύτητας. Συγκεκριμένα νίκησε στα 100μ με χρόνο 10. 5, στα 200μ
με χρόνο 20. 6 και στα 4Χ100.
Η ελληνική εκπροσώπηση αν και μικρή σε αριθμό, κατακτήθηκε ένα
μετάλλιο, έστω και χάλκινο από τον Γιώργο Ρουμπάνη στο άλμα επί
κοντώ (με 4,50μ.).
Συμμετοχή: 3314 αθλητές (376 Γυναίκες, 2938 Άνδρες), από 72 χώρες.

Οι αγώνες αυτοί χαρακτηρίσθηκαν
οι ”Αγώνες της λεπτομέρειας” αφού
είχαν προβλεφθεί όλες οι πιθανές δυσκολίες που θα μπορούσαν
να εμποδίσουν την διεξαγωγή μιας άρτιας σχεδιασμένης
οργάνωσης. Η τεχνολογία έκανε αισθητή την εμφάνισή της και η
χρονομέτρηση από το 1960 και στο εξής θα γίνεται με
ηλεκτρονικό τρόπο.
Ο Αιθίοπας Μπεκίλα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο τρέχοντας μέσα
στο σκοτάδι.
Πρώτος στα 400 μέτρα τρέξιμο βγήκε ο Αμερικάνος Ντέιβις, πρώην
μπασκετμπολίστας, ο οποίος μέχρι τα 26 του δεν είχε ασχοληθεί με τον στίβο.
Συμμετοχή:5338 αθλητές (611 Γυν., 4727 Άν.), από 83 χώρες.

Στους αγώνες αυτούς οι Ιάπωνες εμφάνισαν νέα επιτεύγματα
και προϊόντα κορυφαίων ιαπωνικών εταιρειών, με αποτέλεσμα
να κυριαρχήσει η τελειότητα, η ακρίβεια του δευτερολέπτου και
ο σχολαστικός προγραμματισμός.
Έτσι αυτοί οι αγώνες χαρακτηρίσθηκαν ως οι ”ηλεκτρονικοί”.
Και έμειναν στην ιστορία ως οι ”Αγώνες της Χαράς”.
Στην έναρξη των αγώνων, παρουσιάστηκαν 75.000 θεατές και
την Ολυμπιακή φλόγα άναψε ένας νεαρός φοιτητής που
γεννήθηκε την ημέρα που έπεσε η πρώτη πυρηνική βόμβα.
Συμμετοχή: 5151 αθλητές (678 Γυν., 4473 Άν.), από 93 χώρες.

Η διοργάνωση του Τόκιο, κέρδισε όμως την
εκτίμηση όλου του αθλητικού, και μη κόσμου.
Ο Μπομπ Μπίμον μετά τα δύο άκυρα άλματα
στο μήκοςστο τρίτο πήδηξε 8,90m.
Το ρεκόρ του καταρρίφτηκε 23 χρόνια αργότερα.
Η Ελλάδα πήρε ένα χάλκινο με τον Πέτρο Γαλακτόπουλο στην πάλη, ο Χρ.
Παπανικολάου 4ος στο άλμα επί κοντώ με 5,35 μ. Δύο τέταρτες
θέσεις με Καρυπίδη και Μοσχίδη.
Συμμετοχή: 5516 αθλητές (781 Γυν., 4735 Αν.), από 112 χώρες.



Η Ολυμπιάδα του τρόμου.
Οι Ο.Α. που έγιναν στο Μόναχο
έμειναν στην ιστορία όχι για τις
αθλητικές εγκαταστάσεις τους
αλλά για τα γεγονότα της 5ης Σεπτεμβρίου.
Παλαιστίνιοι τρομοκράτες σκότωσαν 11 Ισραηλινούς αθλητές και
όλοι σοκαρίστηκαν. Ο Βαλερί Μπορζόφ έκανε την εμφάνισή του,
ο ταχύτερος αθλητής που ανέδειξε η Γηραιά ΄Ηπειρος και ο 1ος
Ευρωπαίος που κέρδισε τους Αμερικανούς στα 100 & 200 μ.
Συμμετοχή: 7134 αθλητές (1059 Γυν., 6075 Άν.), από 121χώρες

Οι Ο. Α. του Μόντρεαλ το 1976 θεωρούνται
από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις στην
ιστορία του θεσμού. Xαρακτηρίστηκαν ως
Ολυμπιακοί των ”τεσσάρων κύκλων” αφού
δεν έλαβε μέρος το σύνολο σχεδόν των Αφρικανικών χωρών.
Για πρώτη φορά αθλητής κέρδισε και τα 400 και τα 800 μέτρα, ο Αλμπέρτο
Χουαντορένα από την Κούβα.
Η Νάντια Κομανέτσι: 3 χρυσά, 1 ασημένιο και ένα χάλκινο με ηλικία μόλις 14χρ.
Συμμετοχή: 6084 αθλητές (1260 Γυν., 4824 Άν.), από 92 χώρες

H απόφαση των Aμερικανών να μποϋκοτάρουν πρώτοι την
Oλυμπιάδα της Mόσχας προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις
“συμπαράστασης” από σειρά ευρωπαϊκών κρατών.
Η Ελλάδα πήρε ένα χάλκινο στην ιστιοπλοΐα και ένα χάλκινο
στην πάλη.
Συμμετοχή : 5179 αθλητές (1115 Γυναίκες, 4064 Άνδρες),
από 80 χώρες.

΄Hταν η «…Oλυμπιάδα των πολυεθνικών, των κομπιούτερ, των
ακτίνων λέιζερ … με σίγουρο πρωταθλητή και νικητή το
αμερικανικό εμπορικό δαιμόνιο…».
΄Ετσι, μπαίνουν στο χορό της οικονομικής στήριξης των Αγώνων
130 πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, ιδιωτικοί τηλεοπτικοί
σταθμοί, ακόμα και αεροπορικές εταιρείες.
Ο Κάρλ Λούις, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών,
κέρδισε για τέταρτη φορά 100 και 200 μέτρα.
Η Ελλάδα κατέκτησε ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.
Συμμετοχή: 6829 αθλητές (1566 Γυν.,5263 Άν.), από 140 χώρες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Σεούλ της Νότιας
Κορέας το 1988 είχαν όλες τις προϋποθέσεις
για να μείνουν στην ιστορία του θεσμού ως
μια από τις πιο επιτυχημένες οργανώσεις.
Ωστόσο το κρούσμα ντοπαρίσματος του Ben Johnson, επισκίασε
τις προϋποθέσεις αυτές και δημιούργησαν ένα κλίμα αρνητικό
όσον αφορούσε την αξιοπιστία του θεσμού.
Συμμετοχή: 8391 αθλητές (2194 Γυν., 6197 Άν. , από 159 χώρες.
Η Ολυμπιάδα των ρεκόρ. Συνολικά καταρρίφθηκαν 117 ολυμπιακά ρεκόρ και 30 παγκόσμια.
Πιο γνωστός ο Μπεν Τζόνσον που με 9,79 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά βρέθηκε
ντοπαρισμένος και το μετάλλιο το πήρε ο Καρλ Λούις.

Την Ολυμπιάδα κάλυψε ο πρωτοφανής αριθμός 13082
εκπροσώπων της δημοσιογραφίας ενώ ο αριθμός των
εθελοντών ήταν 34548.
Την έναρξη παρακολούθησαν 65.000 θεατές και 3.500.000
τηλεθεατές.
Ολόκληρη η τελετή ήταν ένας ύμνος στην Ελλάδα, με την
μελοποιημένη από τον Μ. Θεοδωράκη «Ρωμιοσύνη» ν’ αντηχεί
σ’ ολόκληρο το στάδιο.
Συμμετοχή:9356 αθλητές (2704 Γυν., 6652 Άν.), από 169 χώρες.
Η Βούλα Πατουλίδου βγήκε πρώτη στα 100 μέτρα με εμπόδια και ο Πύρρος Δήμας
κέρδισε επίσης το χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών φωνάζοντας : "Για την Ελλάδα".

Το 1996 συμπληρωνόταν ένας αιώνας από την αναβίωση των
σύγχρονων Αγώνων και πολλοί Έλληνες και ξένοι πολιτικοί και
αθλητικοί παράγοντες υποστήριζαν ότι ο εορτασμός της χρυσής
εκατονταετηρίδας έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Μετά από 100 χρόνια στην Αθήνα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ατλάντα.
Οι θεατές ξεπέρασαν τις 85.000. 'Ελαβαν μέρος 6.901 αθλητές και 3.799
αθλήτριες.
Ο Πύρρος Δήμας ο Κάχι Καχιαζβίλη χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών
Ο Νικόλαος Κακλαμανάκης χρυσό στην ιστιοσανίδα και
ο Μελισσανίδης στην ενόργανη γυμναστική.
Η Νίκη Μπακογιάννη βγήκε δεύτερη στο ύψος γυναικών
Συμμετοχή: 10318 αθλητές (3512 Γ., 6806 Ά.), από 197 χώρες.

Οι εθελοντές έφθασαν τον εκπληκτικό αριθμό των 46967.
Αίσθηση προκάλεσε η παρέλαση αθλητών της Βόρειας και της
Νότιας Κορέας με κοινή σημαία.
Συμμετοχή:10651 αθλητές (4069 Γυν., 6582 Αν.), από 199 χώρες.

Η Ελλάδα κατέκτησε 8 Χρυσά, 6 Αργυρά & 5 Χάλκινα μετάλλια.
Οι Ο. Α. επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από περισσότερο από ένα αιώνα.
Χαρακτηρίστηκαν από όλους ως οι καλύτεροι Ο. Α. που έγιναν ποτέ.
Μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα κατάφερε να διοργανώσει τους καλύτερους
Ο.Α., ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά για τις επόμενες διοργανώσεις.
Οι εθελοντές έφθασαν τις 45000.
Για πρώτη φορά από το 1996, όλα τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Υπήρξαν 28 αθλήματα που περιλάμβαναν στο σύνολο τους 37 αγωνίσματα.
Συμμετοχή: 10625 αθλητές (4329 Γυν., 6296 Άν.), από 201 χώρες.


















Νίκος Συρανίδης Θωμάς Μπίμης Καταδύσεις Χρυσό
Ηλίας Ηλιάδης Τζούντο Κατηγορία-81 κιλών
Σοφία Μπεκατώρου Αιμιλία Τσουλφά Ιστιοπλοϊα σκάφη 470
Δημοσθένης Ταμπάκος Γυμναστική
Αθανασία Τσουμελέκα 20χλμ. Βάδην
Φανή Χαλκιά 400 μ. εμπόδια Αργυρό
Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία 66,68 μέτρα
Χρυσοπηγή Δεβετζή Τριπλούν 15,25 μέτρα
Νίκος Κακλαμανάκης Ιστιοπλοΐα, σκάφη Mistral
Εθνική ομάδα πόλο γυναικών Πόλο
Ελισάβετ Μυστακίδου Ταεκβοντό
Αλέξανδρος Νικολαΐδης Ταεκβοντό Χάλκινο
Πύρρος Δήμας ΄Αρση Βαρών 377,5 κιλά
Βασίλης Πολύμερος , Νίκος Σκιαθίτης Κωπηλασία 6:23.23
Αρτιόμ Κιουρεγκιάν Ελληνορωμαϊκή πάλη 55 κιλά
Μιρέλλα Μανιάνι Ακοντισμός 64,

Στους Αγώνες, έλαβαν μέρος περίπου 11.000 αθλητές μαζί με 5.500
προπονητές και συνοδούς από 204 χώρες.
Διεξήχθησαν συνολικά 37 αγωνίσματα από 28 διαφορετικά αθλήματα.
Η τελετή έναρξης στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου ξεκίνησε
στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα, στις 8 Αυγούστου του 2008.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε λόγω της σύντομης
αναπαράστασής της: 08-08/08/08.
Ο αριθμός 8 για τους Κινέζους συμβολίζει την ευημερία.

