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 האליפות בתחרות לחזות באו צופים אלפיאולימפית תחוות
 בחמש פטמים, חמש חבל. במשיכת העולמית

 התחרויות במסגרת חבל במשיכת התחרות נכללה שנערכו, הראשונות האולימפיאדות
 קריקט, טניס, כמו אחרים, ספורט מקצועות גס האולימפיים. המשחקים של הרשמיות

שנים. ארבע כל הנערכים האולימפיים, המשחקים ממסגרת הוצאו ורוגבי, כדור־נוצה
 בשישי בהירים היו אתונה מי ***
*  את סיים יוון כשמלך ,1896 באפריל /

 של ראשונה וקבוצה שלו, הפתיחה ברכת
למר למירוץ הזינוק בקו התייצבה רצים

 הראשונה התחרות — מטרים מאה חק
הראשו האולימפיאדה במסגרת שנערכה

 כאילו כיום הנראים כששופטים ואז, נה.
 צ׳פלין צ׳רלי של דמותו את לחקות ניסו

 הזינוק, ליריית התכוננו להתגלות, העתיד
 ו־ אנגליה גרמניה, מיוון, הרצים הבחינו

 המרכיב הצרפתי ברץ ארצות־הברית,
 האמריקאי הרץ ידיו. על לבנות כפפות

 למרות להתאפק, היה יכול לא קורטיס
 רגע בכל להיירות עמדה הזינוק שיריית

 מה ״בשביל הצרפתי: עמיתו את ושאל
 במלוא השיב הצרפתי ד׳ הלבנות הכפפות
 עומדים שאנחנו תשכח ״אל :הרצינות

יוון.״ מלך בפני לרוץ

הפתי טכס החודש 26ב־ ייערך כאשר
 וב- במינכן, 20ה־ האולימפיאדה של חה

 שוב יטלו מדינות 120מ־ ספורטאים דבוא
 ירוצו עדיין האולימפיים, במשחקים חלק
 כמו מלכים, בפני מטר המאה ריצת רצי

 הפתיחה. לטכס שתבוא אנגליה מלכת
 כפפות ירכיב מהם מישהו אם ספק אבל

חוד מאז שנה 76 שחלפו למרות לכבודה.
 (בהן האולימפיים המשחקים מסורת שה

 19ה־ מתוך אולימפיאדות 16 רק התקיימו
 בגלל התבטלו מהן שלוש ואשר שנמנו

 תשעת שמתוך ולמרות העולם); מלחמות
ה באולימפיאדה התחרו בהן המקצועות

מק 22ב־ שמונה נותרו עדיין ראשונה,
 אין הוצא), (הטניס כיום התחרות צועות

 שנערכו האולימפיאדות בין דמיון שום
במינכן. שתיערך לזו המאה בתחילת

שהושגו הספורטאיים ההישגים רק לא

0 £ 1  הראשונה באולימפיאדה האולימפיים המשחקים של החגיגית הפתיחה 0
0^1  המשלחות עומדות האיצטדיון במרכז באתונה. שנה 76 לפני שנערכה 0

 המרתוניים הרצים של לכניסתם ממתינים הצדדים משני המסלולים כשעל והתזמורת,
באולימפיאדה. זו מרתונית בריצה המנצח היה לואיס ספירידון ריצתם. לסיום
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מאה למירוץ ההזנקה :העליונה בתמונההיסטוריים רגעים
ב הראשונה באולימפיאדה לגברים המטרים

 המגיע פיטרי, בירנדו האיטלקי הרץ :למטה חבלים. הפרידו המסלולים בין אתונה.
אז. נפסל זה הישגו ,1908ב־ לונדון באולימפיאדת המרתון ריצת בסיום הראשון


