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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Arvoisat tiedotteemme lukijat, 
 
Tiedotteemme toimikunta päätti loppuke-
väästä julkaista ylimääräisen numeron Atee-
nan, vuoden 2004, olympialaisten kunniaksi. 
 

Tähän tiedotteen numeroon on koottu olym-
pialaisten yleistä historiaa antiikin olympia-
laisista nykypäivän olympialaisiin, Suomen 
olympiahistoriaa sekä Ateenan, vuoden 2004 
olympialaisten ohjelma. Tiedotteessa kerro-
taan myös eri kisalajeista, niiden olympiahis-
toriasta ja säännöistä. 
 

Toivon seuramme johtokunnan ja tiedotteen 
toimikuntamme puolesta että tästä julkaisus 

mailto:pksuomiseura@yahoo.gr
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ta on teille hyötyä ja iloa seuratessanne 
Ateenan kesäolympialaisia. 
 
Tiedot on koottu internetistä ja lähteet on 
mainittu tiedotteen lopussa, kohdassa ”Toi-
mitus surffaili Internetissä”. 
 
Tässä kohtaa haluan onnitella myös Kreikan 
maajoukkuetta jalkapallon Euroopan-mesta-
ruudesta jonka Kreikka voitti 4.7.2004. 
  
Toivotan teille kaikille nautinnollisia olympia-
kisoja sekä Suomelle ja Kreikalle paljon mi-
taleja. 
 
Urheiluhenkisin terveisin, 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 
 
Olympian kisat  
 
Olympian laakso sijaitsee Peloponnesoksen 
niemimaan länsikolkassa. Kisat järjestettiin 
joka neljäs vuosi keskikesällä Zeus-jumalan 
suojeluksessa. Niiden aikana oli voimassa 
ns. olympiarauha, joka alkoi jo kolme kuu-
kautta ennen kisoja. Sen turvin toisiaan vas-
taan taistelleet kreikkalaiset luopuivat aseis-
ta ja matkasivat kaukaisistakin Kreikan kol-
kista Olympiaan. Urheilijat saapuivat kisapai-
kalle jo kuukausi ennen kisoja. Ensimmäisen 
kerran olympiarauha astui voimaan kisoissa 
v.776 eKr. Viimeiset antiikin ajan kisat pidet-
tiin v. 393 jKr ja sen jälkeen ne kiellettiin pa-
kanallisina.  
 
Kisoilla oli muutakin yhteiskunnallista merki-
tystä. Niissä käytiin kauppaa, vaihdettiin aja-
tuksia, runoilijat esittivät aikaansaannoksi-
aan yms. Ne loivat perustaa yhtenäisen 
kreikkalaisen sivilisaation synnylle. Olympian 
kisoihin, kuten ei kolmeen muuhunkaan ns. 
pyhiin kisoihin (Delfoin, Nemean ja Korintin 
kisoihin) saanut osallistua muut kuin kreik-
kalaiset. Siksi ne lisäsivät helleenien yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, mutta samalla syven-
sivät kuilua vihollisvaltioon Persiaan. 
 
Naispapitarta lukuun ottamatta naiset eivät 
saaneet olla mukana edes katsojina. Selitty-
neekö naisiin kohdistunut porttikielto pelkäs-
tään sillä, että vuonna 720eKr. juoksija Or-
sippos riisuutui alastomaksi, ja siitä lähtien 
kilpailijat osallistuivat kisoihin täysin alasto-
mina.  
 
Kisat alkoivat yksipäiväisinä ja laajenivat lo-
pulta viisipäiväisiksi. Lajien määrä lisääntyi 
alun nelivaljakkokilpa-ajosta kahdeksaantois-
ta. Arvostetuin oli viisiottelu. Siinä oli peräk-
käin viisi kilpailua: se alkoi vauhdittomalla pi-
tuushypyllä, johon kaikki osallistuivat. Par-
haat jatkoivat keihäänheitolla. Neljä parasta 
keihäänheittäjää jatkoi kilpajuoksulla, jonka 
kolme nopeinta jatkoivat kiekonheitolla. Kie-
konheitto sai luultavasti alkunsa siitä, että 
sodassa singottiin litteitä kiviä vihollista koh-
ti. Ne kaksi, jotka olivat heittäneet kiekkoa 
kauimmaksi, päättivät kilpailun painilla. Osal-
listujat painivat alastomina vartalot öljyttyi-
nä. Vastustaja täytyi selättää kolme kertaa 
ennen kuin voittaja julistettiin. Muita lajeja 
olivat lyhyen (stadionin) ja pitkän matkan 

juoksu, paini, nyrkkeily (ilman hanskoja) se-
kä painin ja nyrkkeilyn yhdistelmä, pankrati-
on, jossa tappelun kaikki keinot olivat sallit-
tuja.  
 
Viisipäiväisten Olympian kisojen ohjelma 
 
Ensimmäinen päivä 
 
Vihkiseremoniat, olympiavalan vannominen, 
jumalille uhraukset ja rukoukset.  
 
Toinen päivä 
 
Hevoskilpailut Hippodromilla. Ajajat seisovat 
pienissä nelivaljakon vetämissä, kaksipyöräi-
sissä rattaissa. Suurta taitoa vaativan kisan 
voitosta kunnian saa hevosten omistaja, ei 
ohjastaja. Iltapäivällä pidetään stadionilla vii-
siottelu yllä kerrotun kilpailujärjestyksen mu-
kaisesti.  
 
Kolmas päivä 
 
Aamupäivä varattu jumalienpalveluksille, sil-
lä tälle vuorokaudelle sattuu täysikuu. Ilta-
päivällä oli nuorten kilpailut pikajuoksussa, 
painissa ja nyrkkeilyssä.  
 
Neljäs päivä 
 
Täysikasvuisten miesten juoksukilpailu. Kil-
pailumatkat: 1 stadioninpituus, 2 stadionin-
pituutta, siis 200 ja 400 metriä sekä pitkän-
matkanjuoksu, 4800 metriä. Iltapäivällä voi-
malajit: nyrkkeily, paini ja pankration. Vii-
meisenä kilpailulajina oli 400 metrin juoksu 
täydessä asevarustuksessa.  
 
Viides päivä 
 
Palkintojen jako ja päättäjäisillallinen voitta-
jille.  
 
Palkintona oli laakerinlehväseppele. Laakeri-
pensas tai -puu liittyy antiikin kreikkalaisessa 
mytologiassa auringonjumala Apollonin kult-
tiin. Apollonin rakastettu, Daphne, oli muut-
tunut laakeripensaaksi. Laakeria pidettiin 
myös lääkekasvina. Vertauskuvana laakeri 
symboloi vihollisista saadun voiton jälkeistä 
rauhaa. Voitonviestit ja voitokkaat aseet ko-
risteltiin laakerinoksin. Varhaiskristillisyys ar-
vosti laakerinlehtien ikivihreyttä - laakerista 
tulikin ikuisen elämän vertauskuva. Akatee-
misten promootioiden esikuvana on ollut an-
tiikin voitonseppele. 
 
Olympian kisoissa ei annettu aineellisia pal-
kintoja, mutta kotikaupunkiinsa palattuaan 
voittaja sai muitakin palkintoja, sillä olihan 
hän tuonut kotiseudulleen kunniaa ja mai-
netta. Siellä voittajalle annettiin esim. muis-
topatsaita, rahalahjoja, elinikäinen eläke tai 
ilmaiset ateriat. Olympiavoittajasta saattoi 
tulla suoranainen taloudellinen rasite pienel-
le kreikkalaiskaupungille, kun voittopalkkiot 
nousivat vähitellen kohtuuttomiksi. Urheilu-
sankareita pyydettiin vetonauloiksi muihin 
kilpailuihin. Heistä tuli ammattimainen eliitti-
luokka, joka kierteli kreikkalaiskisoista toi-
seen. Erityisesti voimalajeista tuli suosittuja, 
koska niissä menestymisestä maksettiin par-
haiten. Spartassa voittaja palkittiin spartalai-

seen tyyliin: paikalla taistelujoukon kärjessä.  
 
Nykypäivän olympiakisojen synty 
 
Kesäkuussa 1894 joukko urheilujärjestöjen 
edustajia eri puolilta maailmaa kokoontui Pa-
riisin Sorbonneen kansainväliseen urheilu-
kongressiin. Kokouskutsussa oli pääasialli-
seksi keskustelunaiheeksi määritetty ama-
töörisääntöjen yhdenmukaistaminen eri 
maissa, mutta paikalle ehdittyään delegaatit 
huomasivat, että esityslistan viimeinen kohta 
olikin siirretty päällimmäiseksi. Viikon kestä-
neiden puheiden ja kestitysten jälkeen kong-
ressin koollekutsuja ranskalainen paroni 
Pierre de Coubertin sai tahtonsa läpi: kong-
ressi hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen an-
tiikin olympiakisojen herättämisestä henkiin 
nykyaikaisessa muodossa. Kahden vuoden 
kuluttua pidettävien ensimmäisten kisojen 
paikaksi valittiin Ateena.  
 
Coubertinin resepti oli kekseliäs sekoitus 
1800-luvun lopun länsimaisen eliitin henkisiä 
virtauksia: edistysuskoa, klassista kasvatusta 
ja massojen pelkoa. Coubertin sitoi olympia-
liikkeensä erottamattomasti amatööriurhei-
luun, mikä koitui molempien pelastukseksi. 
Olympiakisat antoivat elitistiselle amatööriur-
heilulle ylivertaisen historian: kuva antiikin 
Olympian urheilijoista ”puhtaina” amatöörei-
nä antoi heidän nykyajan perillisilleen mo-
raalisen etulyöntiaseman ammattilaisiin ver-
rattuna. Ensimmäisten nykyaikaisten olym-
piakisojen isännät toteuttivat samaan aikaan 
omaa ohjelmaansa: siinä missä Coubertinin 
olympiaurheilu halusi esiintyä antiikkisena, 
kreikkalaiset halusivat näyttäytyä modernei-
na. Kumpikaan illuusio ei aivan vastannut to-
dellisuutta, mutta huhtikuussa 1896 ne koh-
tasivat, ja tulos oli riittävän hyvä uuden 
myytin syntymiselle.  
 
Ensimmäiset kilpailut sovittiin pidettäviksi 
Ateenassa 1896. Kreikkalaisille ajatus ei ollut 
outo: he olivat järjestäneet omia kansallisia 
olympiakisojaan Ateenassa jo vuodesta 1859 
lähtien.  
 
Ateenan olympiakisat järjestettiin 6.-
15.4.1896. Kaikkiaan 311 kilpailijaa kolmes-
tatoista maasta taisteli olympiavoitosta yh-
teensä 43 lajissa. Vaikka kilpailujen taso ei 
ollut korkea, kreikkalaisten järjestämät juh-
lavat puitteet ja yleisön suuri innostus teki-
vät tapahtumasta menestyksen.  
 
Vuoden 1896 kisat olivat niin suuri menes-
tys, että kreikkalaiset olisivat halunneet isän-
nöidä kisoja pysyvästi. Coubertin piti kuiten-
kin kiinni ideastaan eri maiden kesken kier-
tävästä isännyydestä. 
 
Kisojen huipentuma oli antiikin Kreikan ta-
rustosta suoraan ammentava juoksu Mara-
thonista Ateenaan: paikallisen talonpojan 
Spiridon Louisin voitto toi kisoille sädekehän, 
joka auttoi kansainvälisen olympialiikkeen 
seuraavan vaikean vuosikymmenen yli: 
olympiakisat olivat hukkua maailmannäytte-
lyn melskeeseen Pariisissa 1900 ja St. Louis-
issa 1904.  
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Coubertinin olympialiike sai uutta henkeä 
Lontoosta 1908 ja Tukholman suurmenestys 
vuonna 1912 varmisti sen henkiinjäämisen. 
Sadan vuoden aikana se on kasvanut koko 
maailman urheiluelämää säänteleväksi ko-
neistoksi, jonka ulkopuolella ovat vain suu-
rimmat ja rahakkaimmat ammattilaisjärjes-
töt; olympiakelpoisuudesta on tullut urheilu-
lajien arvostuksen mittari. ”Olympismin” ja 
amatööriyden liiton moraalinen hegemonia 
kesti senkin jälkeen, kun ne luonut maailma 
katosi kahden maailmansodan myötä. Olym-
pialiikkeen ansiosta kansainvälinen urheilu 
kantoi sääty-yhteiskunnan arvoja 1970-lu-
vulle saakka. 1980-luvulla olympialiike saat-
toi lopulta hylätä merkityksensä menettä-
neen amatööriaatteen ja päästää rahamie-
het kisoihin, samalla olympiarenkaista raken-
nettiin yksi maailman tunnetuimmista tuote-
merkeistä. Vanha yhteiskunta jäi elämään 
enää KOK:n jäsenluetteloihin. 
 
Aluksi olympiakisat järjestettiin kesäisin, 
mutta vähitellen ohjelmaan liitettiin talviur-
heilulajeja, ja vuodesta 1924 on kesäkisojen 
lisäksi järjestetty erityiset talviolympialaiset. 
Naiset ovat osallistuneet kesäkisoihin vuo-
desta 1912, aluksi vain uintiin, ja talvikisois-
sa hiihtoon vasta vuodesta 1952. 
 
Talvi- ja kesäkisat on vuodesta 1994 lähtien 
järjestetty parillisvuosina neljän vuoden vä-
lein (1994 talvikisat, 1996 kesäkisat, 1998 
talvikisat, 2000 kesäkisat jne.). 
 
Kisatilastot 
 
A = Vuosi 
B = Kaupunki 
C = Virallisia kilpailulajeja 
D = Osallistuneita maita 
E = Osallistuneita kilpailijoita 
F = Suomalaisia kilpailijoita 
 
Kesäkisat 
* Maailmannäyttelyn yhteydessä järjestetyt kisat. 
On tulkinnanvaraista, mitkä lukuisista urheilutapah-
tumista tulisi laskea olympialajeiksi  
** Vain ratsastus  
 

A B C D E F 
1896 Ateena 43 13 262   
1900 Pariisi 159* 25 n.1.600   
1904 St.Louis 95* 12 682   
1906 Ateena 74 20 903 4  
1908 Lontoo 110 22 2.047 65  
1912 Tukholma 107 28 2.430 165  
1916 Berliini peruut. maailmansodan vuoksi 
1920 Antwerpen 159 29 2.668 66  
1924 Pariisi 131 44 3.076 116  
1928 Amsterdam 122 46 2.887 73 
1932 Los Angeles 126 37 1.330 43  
1936 Berliini 144 49 3.962 112 
1940 Helsinki peruut. maailmansodan vuoksi     
1944 Lontoo peruut. maailmansodan vuoksi     
1948 Lontoo 150 59 4.109 128 
1952 Helsinki 149 69 4.925 260  
1956 Melbourne 145 69 3.182 64 
1956 Tukholma ** 6 29 159 7  
1960 Rooma 150 83 5.352 118  
1964 Tokio 163 93 5.134 89  
1968 Mexico 172 112 5.530 68  
1972 München 195 121 7.123 98  
1976 Montreal 198 92 6.028 85  

1980 Moskova 203 80 5.217 109  
1984 Los Angeles 221 140 6.797 88  
1988 Soul 237 159 8.465 79  
1992 Barcelona 257 169 9.367 88  
1996 Atlanta 271 197 10.332 78  
2000 Sydney  300 199 11.116 71  
 
Talvikisat 

A B C D E F 
1924 Chamonix 14 16 258 14  
1928 Sankt Moritz 14 25 464 18  
1932 Lake Placid 14 17 252 7  
1936 Garmisch- 
         Partenkirchen 17 28 668 19  
1948 Sankt Moritz  22  28  669  24  
1952 Oslo  22  30  694 50  
1956 Cortina 
        d'Ampezzo  24  32  820  31  
1960 Squaw Valley  27  30  665  48  
1964 Innsbruck  34  36  1.091  51  
1968 Grenoble  35  37  1.158  52  
1972 Sapporo  35  35  1.006  50  
1976 Innsbruck  37  37  1.123  47  
1980 Lake Placid  38  37  1.072  53  
1984 Sarajevo  39  49  1.274  45  
1988 Calgary  46  57  1.423  53  
1992 Albertville  57  64  1.801  62  
1994 Lillehammer  61  67  1.739  61  
1998 Nagano  68  72  2.176  85  
2002 Salt Lake City  78  77  2.399  98  
 
Suomi olympialiikkeessä 
 

 
 
Suomen olympiahistoria juontaa juurensa 
kauempaa kuin yleensä on ollut tapana esit-
tää. Voidaan melkein väittää, että Suomi voi-
misteltiin maailmankartalle ennen kuin Han-
nes Kolehmainen juoksi maamme sinne.  
 
Suomen taival olympialiikkeeseen kulki Ruot-
sin kautta. Kun paroni Pierre de Coubertin 
ryhtyi muovaamaan nykyaikaisia olympiaki-
soja, hänen tärkein yhteyshenkilönsä Poh-
joismaissa oli Ruotsin urheilun voimahahmo 
Viktor Balck. Balck oli ystävystynyt suoma-
laisten voimistelujohtajien kanssa 1880- ja 
1890-luvun voimistelujuhlilla ja halusi, että 
myös Suomesta kutsuttaisiin edustajia vuo-
den 1894 Pariisin kongressiin, jossa perus-
tettiin Kansainvälinen Olympiakomitea.  
 
Kutsuja ei tullut tähän tilaisuuteen, mutta 
ensimmäisiin nykyaikaisiin olympiakisoihin 
Ateenassa 1896 saivat kutsun sekä Helsing-
fors Gymnastikklubb että Helsingfors Rodd-
klubb. Kummastakaan ei kuitenkaan lähetet-
ty edustajaa kisoihin. Kolmet ensimmäiset 
olympiakisat (Ateena 1896, Pariisi 1900 ja 
Saint Louis 1904) menivätkin Suomelta ohi 
lähes huomaamatta.  
 
Ateenassa 1906 pidettäviin olympialaisiin vä-
likisoihin Suomesta lähti neljän miehen jouk-
kue yksityisellä ja seurojen järjestämällä tu-
ella. Vastaperustettu SVUL ei ehtinyt mu-
kaan valmisteluihin. Pienestä joukkueesta 
löytyi silti kaksi olympiavoittajaa: Verner 

Weckman voitti painissa ja Verner Järvinen 
antiikin kiekonheitossa. Suomalaisten me-
nestys herätti varmasti jonkinlaista huomio-
ta: Suomi oli nostanut itsensä maailman ”ur-
heilukansojen” joukkoon.  
 
Tulos saattoi myötävaikuttaa siihen, että 
Viktor Balck ja hänen maanmiehensä Claren-
ce von Rosen KOK:n istunnossa Haagissa 
1907 ehdottivat, että järjestö valitsisi edus-
tajan myös Suomeen. Venäläisten edustajien 
vastustuksesta huolimatta Reinhold von Wil-
lebrand hyväksyttiin Lontoossa 1908 KOK:n 
edustajaksi Suomessa. Sillä välin oli myös 
ehditty perustaa Suomen olympialainen ko-
mitea 2.12.1907 ja sen puheenjohtajaksi va-
lita juuri von Willebrand. Varakkaana vapaa-
herrana, jolla oli sekä varaa että tilaisuuksia 
matkustaa ja joka myös omasi monipuolisen 
kielitaidon, hän sopi oivallisesti Coubertinin 
arvokkaaseen klubiin.  
 
Venäjä vastusti alusta lähtien Suomen eri-
tyisasemaa KOK:ssa, ja Tukholman kisoissa 
1912 sattunut lippuselkkaus vain pahensi ti-
lannetta. Suomi marssi avajaisissa erillään 
Venäjän joukkueesta kantaen omaa ”Finlan-
dia”-kylttiä ja lisäksi lippuna käytettiin Hel-
singin ruotsinkielisen naisvoimisteluseuran 
lippua. Von Willebrandin diplomaatin lahjat 
estivät laajemman konfliktin syntymistä. 
Vuoden 1914 KOK:n istunnossa Pariisissa 
venäläiset onnistuivat ajamaan läpi päätök-
sen, jonka mukaan Suomi ei saisi osallistua 
Berliinin kisoihin 1916 itsenäisenä joukkuee-
na. Maailmansota kuitenkin vei päätökseltä 
pohjan.  
 
Kisojen jatkuessa Antwerpenissa 1920 Suo-
mi oli jo itsenäinen valtio. 1920-luvun mita-
limenestyksen innoittamina suomalaiset ur-
heilujohtajat alkoivat unelmoida omien kiso-
jen järjestämisestä. Kisoja varten tarvittiin 
oma stadion. Vuonna 1927 perustettiin Sta-
dion-säätiö, jonka toiminnan tuloksena 
Olympiastadion valmistui 1938.  
 
Samana vuonna Suomi saikin yllättäen oi-
keuden järjestää vuoden 1940 olympiakisat, 
kun Tokio joutui luopumaan isännyydestä 
Japanin - Kiinan – sodan vuoksi. Toinen 
maailmansota peruutti kuitenkin kansojen 
juhlan Helsingissä. Suuri hetki koettiin kui-
tenkin kesällä 1952, kun Suomi ja Helsinki 
järjestivät XV olympialaiset kesäkisat. Kyl-
män sodan keskelle osuneiden kisojen mer-
kitystä nosti se, että Neuvostoliitto oli ensi 
kertaa mukana, kuten myös sodan hävin-
neet vallat Saksa ja Japani.  
 
Helsingin kesäkisojen jälkeen Suomi on ha-
kenut useaan otteeseen myös talvikisojen 
isännyyttä – viimeksi vuodelle 2006 – mutta 
toistaiseksi ilman tulosta, koska talvikisoja ei 
ole suostuttu jakamaan kahden järjestäjä-
maan kesken. Suomen tunnustettua asemaa 
kansainvälisessä olympialiikkeessä kuvaa se, 
että KOK:ssa on jatkuvasti ollut suomalaisia 
jäseniä. Reinhold von Willebrand edusti 
KOK:ta maassamme 1908-20, Ernst Krogius 
1920-48, Johan Rangell 1938-67, Erik von 
Frenckell 1948-76, Paavo Honkajuuri 1967-
81, Peter Tallberg vuodesta 1976 lähtien ja 
Pirjo Häggman 1981-99. Peter Tallberg on  



Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 4 

toiminut KOK:n urheilijakomission puheen-
johtajana sen perustamisesta 1981 saakka. 
 
Virstanpylväitä Suomen olympiahisto-
riassa 
 
1906 
Suomi esiintyy ensimmäisen kerran olympia-
areenalla: neljän miehen joukkue matkustaa 
Ateenan välikisoihin. Werner Weckman (pai-
ni) ja Verner Järvinen (antiikin kiekonheitto) 
ovat Suomen ensimmäiset olympiavoittajat.  
 
1907 
Suomen olympiakomitea perustetaan 2.12.  
 
1908 
Suomi osallistuu Lontoossa ensi kerran viral-
lisiin olympiakisoihin; painija Werner Weck-
man voittaa ensimmäisen kultamitalin. Rein-
hold von Willebrand valitaan ensimmäisenä 
suomalaisena Kansainvälisen Olympiakomi-
tean (KOK) jäseneksi.  
 
1912 
Hannes Kolehmainen ”juoksee Suomen maa-
ilmankartalle” Tukholman olympiakisoissa. 
Suomi nousee urheilun suurvaltojen rinnalle 
voittamalla kahdeksan kultamitalia.  
 
1920 
Ludovika ja Walter Jakobsson voittavat Ant-
werpenin kisojen pariluistelussa itsenäisen 
Suomen ensimmäisen olympiakultamitalin.  
 
1924 
Clas Thunberg voittaa kolme kultamitalia pi-
kaluistelussa ensimmäisissä olympialaisissa 
talvikisoissa Chamonix'ssä. Pariisin kisoissa 
Suomi voittaa Paavo Nurmen johdolla yh-
teensä 37 mitalia ja sijoittuu maiden välises-
sä mitalivertailussa kolmanneksi.  
 
1932 
Veli Saarisesta tulee Lake Placidin talvikiso-
jen 50 km:llä Suomen ensimmäinen hiihdon 
olympiavoittaja.  
 
1938 
Helsinki saa oikeuden järjestää vuoden 1940 
olympiakisat Tokion luovuttua isännyydestä. 
Kisat joudutaan sittemmin sodan vuoksi pe-
ruuttamaan.  
 
1947 
Helsinki valitaan vuoden 1952 olympiakiso-
jen isäntäkaupungiksi.  
 
1952 
Lydia Wideman, Mirja Hietamies ja Siiri Ran-
tanen ottavat Oslossa Suomelle kolmoisvoi-
ton olympiahistorian ensimmäisessä naisten 
hiihtokisassa (10 km). XV olympiadin kisat 
järjestetään 19.7.–3.8.1952 Helsingissä. 
4.920 urheilijaa 69 maasta kamppailee mita-
leista 149 kilpailulajissa.  
 
1972 
Suomen kestävyysjuoksu palaa Münchenissä 
kultakantaan: Lasse Virén voittaa 5.000 ja 
10.000 metriä, Pekka Vasala 1.500 metriä.  
 
1984 

Marja-Liisa Hämäläinen voittaa kaikki kolme 
naisten hiihdon henkilökohtaista kultamitalia 
Sarajevon talvikisoissa.  
 
1988 
Suomi voittaa Calgaryssä hopeaa jääkiekos-
sa, kaikkien aikojen ensimmäisen joukkue-
pelien olympiamitalin.  
 
1992 
 
Mikko Kolehmainen, 27-vuotias mikkeliläi-
nen, meloi voittoon kajakkiyksiköiden 500 
m:llä ja toi Suomelle ainoan kultamitalin Bar-
celonan kesäolympialaisissa. 
 
1996 
 
Heli Rantanen voitti naisten keihäänheiton 
ensimmäisellä kierroksella syntyneellä ennä-
tystuloksellaan 67,94. 
 
2000 
 
Helsinkiläiset Thomas Johansson ja Jyrki Jär-
vi purjehtivat olympiakultaa ensimmäistä 
kertaa kisaohjelmaan kuuluneessa 49er-luo-
kassa Australiassa. Kuulantyöntäjä, Arsi Har-
ju toi Suomelle Sydneyn kisojen ensimmäi-
sen mitalin voittamalla kultaa ja samalla hä-
nestä tuli kuulantyönnön toinen suomalainen 
olympiavoittaja, 80 vuotta Ville Pörhölän jäl-
keen. 
 
Uutiset lyhyesti: Ateena 2004 
Olympiakisat palaavat kotiin  
 
Ateenan olympiatuli kiersi 2.heinäkuuta 2004 
Helsingissä ja Espoossa 
 
Olympiasoihtua kantoi 120 suomalaista pää-
kaupunkiseudulla ja valtaosa soihdunkanta-
jista oli valittu hakemusten pohjalta. Suo-
messa soihtuviestin aloitti nelinkertainen 
olympiavoittaja Lasse Viren. 
 
Ateenan olympiatuliviesti on kaikkien aikojen 
pisin soihtuviesti. Tuli kiertää viisi mannerta, 
27 maata ja 34 kaupunkia. Viesti käy ensim-
mäistä kertaa kaikissa kesäolympiakaupun-
geissa. 
 
Tuli saapui Tukholmasta Helsinki-Vantaan 
lentokentälle 2.heinäkuuta, ja se luovutettiin 
Suomen Olympiakomitean edustajille. Soih-
tuviesti käynnistyi tasan klo 12.00 Rautatien-
torilta ja jokainen soihdunkantaja urakoi 400 
metriä omaa tahtiaan. Reitti kulki Helsingin 
keskustasta Vanhaan kaupunkiin ja Pasilan 
kautta Olympiastadionille. Edelleen lyhyen 
tauon jälkeen reitti jatkui Ruskeasuon, Mei-
lahden, Lehtisaaren kautta Espoon puolelle, 
jossa Tapion aukiolla pidettiin toinen lyhyt 
tauko. Tapiolasta tuli kuljetettiin kantajien 
toimesta Lauttasaaren poikki Ruoholahteen 
ja kantakaupungin läpi Linnanmäelle, jossa 
viesti huipentui kansanjuhlaan klo 19.00. Yh-
teensä reitillä oli pituutta 51,5 kilometriä. 
 
Helsingistä tuli jatkoi matkaansa Moskovaan. 
Ateenaan Olympia-stadionille liekki saapuu 
13.elokuuta. 
 

Yle välittää televisiokuvaa kisoista lähes 400 
tuntia 
 
Ylen henkilökunta kantaa suuren vastuun 
maailmalle välitettävästä televisiokuvasta. 
Yhtiöstä lähtee olympialaisiin Ateenan Olym-
pic Broadcasting-yksikön pestaamana kaikki-
aan 79 henkilöä. AOB:n suomalaisryhmää 
johtaa Ateenassa ohjelmistojohtaja Heikki 
Seppälä ja hän toimii kisoissa tuottajana. 
 
Suomalaiset vastaavat Ateenan olympiakiso-
jen avajaisista ja päättäjäisistä sekä lähes 
kokonaisuudessaan yleisurheilusta. Järjestä-
jät ovat arvioineet, että avajaisia seuraa 
noin 3,5 miljardia ihmistä. Suomalaisohjaajil-
le kisojen avajais- ja päättäjäisvastuu on val-
tava kunnianosoitus. 
 
Olympiakisat paisuttavat Kreikan budjetin 
alijäämää 
 
Odotettua kalliimmat olympiakisat uhkaavat 
paisuttaa Kreikan budjetin alijäämän yli EU:n 
kasvu- ja vakaussopimuksessa määritellyn 
kolmen prosentin rajan. 
 
Ateenassa testataan kasvuhormonikin 
 
Elokuussa kisattavissa Ateenan kesäolympia-
laisissa kilpailevat urheilijat testataan myös 
kasvuhormonin käytöstä. 
 
Ateenan turvatoimet ovat valtaisat  
 
Ateenan elokuiset olympialaiset käydään val-
taisien turvatoimien suojissa. Ihmisten seu-
ratessa kisoja elektroniset silmät valvovat 
puolestaan itse katsojia. Kuukausien viiväs-
tyksen jälkeen heinäkuun lopussa valmistu-
nut elektroninen turvallisuusjärjestelmä on-
kin olympiahistorian kallein. 
 
Valtava turvallisuusjärjestelmä sisältää yli 
1.000 valvontakameraa, erilaisia valvonta-
vaunuja, helikoptereita sekä vedenalaisia 
tunnistimia.  
 
Ateenan yllä partioi kisojen aikana turvaka-
meroilla varustettu ilmalaiva, joka on varus-
tettu kemikaalisilla tunnistimilla ja muilla sa-
laperäisillä laitteilla. Laiva auttaa myös koor-
dinoimaan 70 000 poliisin toimintaa kaduilla. 
60-metrinen ilmalaiva ja muut valvontalait-
teet ovat elektronisesti yhteydessä komento-
keskukseen.  
 
Turvallisuusjärjestelmä on maksanut yli 255 
miljoonaa euroa ja lohkaisi merkittävän osan 
Ateenan turvajärjestelyiden budjetista, joka 
on kokonaisuudessaan noin 1,2 miljardia eu-
roa. Summa on kolme kertaa suurempi kuin 
Sydneyn kisoissa neljä vuotta sitten.  
 
Suomea edustaa Ateenan kesäolympiakisois-
sa 54 urheilijaa 
 
Suomen joukkue 
 
Ammunta 
Maarit Lepomäki 
Marjo Yli-Kiikka 
Juha Hirvi 
Marko Kemppainen 
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Petri Nummela 
Joonas Olkkonen 
 
Jousiamunta 
Mari Piuva 
 
Judo 
Timo Peltola 
 
Melonta 
Jenni Honkanen 
Kimmo Latvamäki 
 
Paini 
Juha Ahokas 
Marko Yli-Hannuksela 
 
Purhjehdus 
Sari Multala 
Thomas Johanson 
Jukka Piirainen 
Roope Suomalainen 
 
Ratsastus 
Piia Pantsu 
 
Sulkapallo 
Anu Weckström 
Kasperi Salo 
Antti Viitikko 
 
Taekwondo 
Teemu Heino 
 
Tennis 
Jarkko Nieminen 
 
Uintilajit 
Eeva Saarinen 
Hanna-Maria Seppälä 
Jere Hård 
Matti Mäki 
Jukka Piekkanen 
Jarno Pihlava 
Joona Puhakka 
Matti Rajakylä 
Jani Sievinen 
 
Yleisurheilu 
Tiia Hautala 
Paula Huhtaniemi 
Mikaela Ingberg 
Heli Koivula-Kruger 
Taina Kolkkala 
Johanna Manninen 
Kirsi Mykkänen 
Sini Pöyry 
Kirsi Valasti 
Oskari Frösén 
Arsi Harju 
Janne Holmén 
Olli-Pekka Karjalainen 
Jani Lehtinen 
Esko Mikkola 
Matti Mononen 
Matti Närhi 
Jaakko Ojaniemi 
Tero Pitkämäki 
Tepa Reinikainen 
David Söderberg 
Ville Tiisanoja 
Jussi Utriainen 
 

Kulttuuriolympialaiset Thessalonikissa 
Tapahtumiin on ilmainen sisäänpääsy 
 
Maanantaina 9.elokuuta 2004 klo 21.00 
 
FRAGMA THERMIS: 
 
Nykyaikainen,kreikkalainen laulu 
Esiintyjät : Jiorgos Kazantzis, Lizeta Kalimeri, 
Pantelis Theoharidis, Mode Plagal, Elli Pas-
pala, Human Touch 
 
MONI LAZARISTON: 
Os. Kolokotroni 21 
 
Nykyaikainen sekä kreikkalainen että italia-
lainen laulu 
Esiintyjät : Hristos Thivaios, Emilia Otta-
viano, Michele Vurchio, Etno Drums 
 
MOUSEIO BYZANTINOU POLITISMOU: 
Os. Leoforos Straou 2 
 
Klassinen ja nykyaikainen musiikki 
Esiintyjät: Lola Totsiou, Nada Trio, Kostas 
Theodorou, Takis Barbas, Thana Pashalidou, 
Stella Palaiologou, Makedoniko Kouarteto 
Saxofonon, Erato Alakiozidou 
 
THEATRO KIPOU: 
Os. YMCAta vastapäätä 
 
Jazz musiikki 
Esiintyjät: Five Winds, Takis Paterelis, Dimos 
Dimitriadis, Jiorgos Dimitriadis, Carlo Actis 
Dato, Lakis Tzimka Quartet, Oleg Chaly 
 
Tiistaina 10.elokuuta 2004 klo 21.00 
 
THESSALONIKIN SATAMA: 
Varasto 10 
 
Elokuvataide ja musiikki 
Esiintyjät: “Optiki Simfonia” Orhistra Sighro-
nia-Iraklis Kazakis 
“Visual Sounds” Nikos Tzaferidis, Hrisa Tze-
lepi, Haris Martis, Dimitris Adam, Panajiotis 
“Nanos” Vendras, Jiorgos “Ban-
touk”Apostolakis 
 
EPTAPIRGIO: 
 
Runous ja musiikki 
Esiintyjät: “Runoja Thessalonikil-
le”pohjautuen Kafavin ja Ritsoksen tekstei-
hin – musiikki: Thanou Mikroutsikou 
Jeorgia Sillaiou, Kostas Thomaidis, Thodoros 
Oikonomou 
“Apo to Seikilo ston Tom Waits” Jeorgia Sil-
laiou 
 
STRATOPEDO KODRA: 
Armeijan entinen varikko Kalamariassa, 
Thessalonikin Suomi-koulun vieressä. 
 
Rock musiikki 
Esiintyjät: Universal Trilogy, Semeli Tagara 
Trio, Broken Seals, Boomstate, Frantic V 
 
Taiteellinen suunnittelu: Sakis Papadimitriou 
Tuotanto: Politismos & Epikoinonia ja Atha-
nasios Manafis-Nora Hristodoulou O.E. 
 

Kisalajit ja niiden historia 
 
Ammunta 
 
Ammunta kuului asiaan jo ensimmäisissä ny-
kyaikaisissa olympiakisoissa 1896. Se on ol-
lut ohjelmassa kaikissa kisoissa paitsi vuosi-
na 1904 ja 1928. Alkuvuosina kisaohjelmaa 
kasvattivat monenkirjavat joukkuekilpailut. 
Vuodesta 1932 lähtien olympia-ammunnois-
sa on kilpailtu kuitenkin vain henkilökohtai-
sissa lajeissa.  

 
Naiset pääsivät ampumaan miesten joukossa 
1968. Ensimmäiset naisten omat kivääri- ja 
pistoolilajit tulivat ohjelmaan 1984. Barcelo-
nassa 1992 kiinatar Zhang Shan voitti kultaa 
skeetissä, minkä jälkeen naiset ovat saaneet 
omat kilpailunsa myös haulikkolajeissa.  
 
Suomen ampujat ovat Lontoosta 1908 lähti-
en osallistuneet kaikkiin olympiakisoihin lu-
kuun ottamatta Los Angelesiä 1932. Ensim-
mäiset mitalit saatiin jo Tukholmassa 1912.  
 
Peruskilpailun jälkeiset erilliset, laukaus ker-
rallaan ammuttavat finaalit otettiin käyttöön 
1988. Kaikissa kivääri-, pistooli- ja riistala-
jeissa peruskilpailun jälkeen 8 parasta selviy-
tyy finaaliin, missä osumat mitataan 0,1 pis-
teen tarkkuudella (Max 10,9). Haulikkolajeis-
sa finaalissa ampuu kuusi parasta. Loppujär-
jestyksen ratkaisee kaikissa lajeissa alkukil-
pailun ja finaalin yhteispistemäärä.  
 
Kiväärilajit  
 
Vanhin olympiakisojen kiväärilaji oli sotilas-
kivääri, joka jäi pois ohjelmasta 1924 jäl-
keen. Vapaakiväärillä 300 metristä ammut-
tiin viimeisen kerran Münchenissä 1972. Ny-
kyisenkaltaisesta pienoiskivääristä tuli olym-
pia-ase 1952, ilmakivääristä 1984. Suomi on 
voittanut kiväärilajeissa yhteensä 0 kultaa, 3 
hopeaa ja 2 pronssia. Viimeisin mitalistimme 
on Juha Hirvi, joka saavutti hopeaa pienois-
kiväärin kolmiasentokilpailussa Sydneyssä 
2000.  
 
Pienoiskivääri, makuu: 60 laukausta (ls) + 
10 ls finaali 50 metrin matkalta. Alkukilpai-
lussa aikaa 75 min. Ammunnan olympiala-
jeista tarkin. 
 
Pienoiskivääri, kolmiasentokilpailu: Miehet 
40 ls makuulta (45 min), pystystä (75 min) 
ja polvelta (60 min). Naiset 3 x 20 ls, aikaa 
yhteensä 135 min. Molemmille 10 ls finaali 
pystyasennosta. Matka 50 m. 
 
Ilmakivääri: Miehet 60 ls, naiset 40 ls pys-
tystä, matka 10 m. Aikaa miehillä 105 min, 
naisilla 75 min. Finaalissa 10 laukausta.  
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Pistoolilajit  
 
Erilaiset pistoolilajit ovat kuuluneet olympia-
ohjelmaan alusta lähtien. Nykyisenkaltainen 
vapaapistoolikisa ammuttiin ensi kerran 
1936, olympiapistooli 1948. Ilmapistooli tuli 
mukaan 1988.  
 
Suomen pistooliampujat ovat voittaneet yh-
teensä 3 kultaa, 1 hopean ja 2 pronssia. 
Kaikki ammunnan kultamitalit ovat pistooli-
miesten ansiota: Pentti Linnosvuo voitti va-
paapistoolin 1956 ja olympiapistoolin 1964, 
Väinö Markkanen vapaapistoolin 1964. Vii-
meisin pistoolimitalimme on Rauno Biesin 
pronssi olympiapistoolilla Los Angelesista 
1984. 
 
Vapaapistooli: 60 ls 50 metrin matkalta. Ai-
kaa suoritukseen on 120 minuuttia. 10 lau-
kauksen finaali. 
 
Olympiapistooli: 5 laukauksen sarjoja 5 vie-
rekkäiseen valo-ohjattuun tauluun 25 metrin 
matkalta. 4 kahdeksan sekunnin, 4 kuuden 
ja 4 neljän sekunnin sarjaa (yhteensä 60 ls). 
Finaalissa kaksi neljän sekunnin sarjaa.  
 
Urheilupistooli (N): 30 ls 25 metrin matkalta 
(aikaa yhtä 5 ls sarjaa kohden 6 min). Sitten 
toiset 30 ls siten, että yhteen laukaukseen 
on käytössä 3 sekuntia ja laukausten väliä 7 
sekuntia. Finaalissa 10 laukausta jälkimmäi-
sellä tavalla. 
 
Ilmapistooli: Miehet 60 ls, naiset 40 ls 10 
metristä. Miehillä aikaa 105 min, naisilla 75 
min. Finaaleissa 10 laukausta, aikaa 75 se-
kuntia/laukaus.  
 
Riistalajit  
 
Liikkuvaan maaliin ammuttiin jo Pariisin ki-
soissa 1900. Hirviammunta oli viimeksi olym-
piaohjelmassa 1956, villikarju ensi kerran 
Münchenissä 1972. Suomi voitti hirviammun-
nassa mitalisarjan 0–1–4, mutta villikarju-
maaliin ei ole vielä ammuttu yhtään olympia-
mitalia. Pienoiskiväärillä ammuttu villikarju-
kilpailu muutettiin ilma-aseella ammuttavaksi 
”olympiakivääriksi” 1992.  
 
Olympiakivääri: 60 ls ilma-aseella 10 metrin 
matkalta pystystä: 30 hidasta juoksua (maali 
näkyvissä 5 sekuntia), 30 nopeaa (2,5 se-
kuntia), vuoroin vasemmalta ja oikealta. Fi-
naalissa 10 laukausta nopeaa juoksua.  
 
Haulikkolajit  
 
Savikiekkoja rikottiin jo Pariisissa 1900, mis-
sä ohjelmassa oli myös elävien kyyhkysten 
ammuntaa. Nykyisenkaltainen trap oli olym-
piakisoissa ensi kerran 1960, skeet 1968, 
kaksoistrap miehille ja naisille 1996. Naisten 
trap ja skeet olivat ensi kerran mukana Syd-
neyssä 2000. Suomen ainoat haulikkomitalit 
ovat Pariisin kisoista vuodelta 1924: Konrad 
Huber voitti hopeaa ja joukkue pronssia.  
 
Trap: Alkukilpailussa miehillä 125 kiekkoa, 
naisilla 75 kiekkoa 25 kiekon sarjoissa. Kie-
kon maksiminopeus 105 km/h. Käytössä 
kaksi laukausta kiekkoa kohden. Finaalissa 

yksi 25 kiekon sarja. Tasatilanteessa ammu-
taan jatkokiekkoja yksi kerrallaan. 
 
Kaksoistrap: Kaksi kiekkoa ilmaan kerralla, 
yksi laukaus kiekkoa kohti. Alkukilpailussa 
miehillä 150 kiekkoa, naisilla 120 kiekkoa. 
Finaalissa miehillä yksi 50:n, naisilla yksi 
40:n kiekon sarja; tasatilanteesssa jatketaan 
kiekkopari kerrallaan. Kiekon maksiminopeus 
80 m/h. 
 
Skeet: Ammutaan 8 eri paikasta puoliympy-
rän kaarelta tai keskeltä, yksittäisiä tai kak-
soiskiekkoja. Kiekkojen suunta on aina tie-
dossa (toisin kuin muissa lajeissa), lentono-
peus max 88 km/h. Yksi laukaus/kiekko. Al-
kukilpailu miehillä 125, naisilla 75 kiekkoa 
25:n sarjoissa. Finaalissa 25 kiekkoa; tasati-
lanteessa jatketaan kaksoiskiekko kerrallaan. 
 
Baseball/Softball 
 

 
 
Baseball ehti olla olympiakisoissa näytöslaji-
na kuusi kertaa ennen kuin siitä tuli viralli-
nen olympialaji 1992. Sukulaispeli softball 
tuli naisten lajiksi kisoihin Atlantassa 1996. 
Toisin kuin koripallossa ja jääkiekossa, base-
ballissa USA:n major leaguen ammattilais-
tähdet eivät esiinny olympiakisoissa. Kuuba 
onkin hallinnut baseballin ”amatöörikisoja”; 
Sydneyssä 2000 se tosin hävisi finaalissa 
USA:lle, jota edusti alemman tason farmilii-
gapelaajista koottu joukkue. Ateenan karsin-
toja varten koottu samanlainen yhdistelmä ei 
onnistunut voittamaan USA:lle edes paikkaa 
olympiaturnauksessa.  Naisten softballin mo-
lemmat aiemmat olympiaturnaukset on voit-
tanut USA.  
 
Baseball-ottelussa on yhdeksän vuoroparia, 
softballissa seitsemän. Softballin kenttä on 
pienempi, ja syöttöetäisyys on 12,2 m (ba-
seballissa 18,34 m). Softballin syöttö tapah-
tuu alakautta.  
 
Sekä baseballin että softballin olympiatur-
naukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, 
jotka pelaavat runkosarjan (seitsemän otte-
lua kullekin). Neljä parasta joukkuetta selviy-
tyy välieriin, joiden voittajat etenevät loppu-
otteluun, häviäjät pronssiotteluun. 
 
Osallistujamaat 2004 
 
Baseball: Kreikka, Italia, Alankomaat, Kuuba, 
Kanada, Taiwan, Japani, Australia. 
 
Softball: Kreikka, USA, Japani, Taiwan, Kiina, 
Australia, Kanada, Italia. 
 
Jalkapallo 
 
Jalkapalloa pelattiin olympiakisoissa ensi ker-
ran Pariisissa 1900. Se on puuttunut ohjel-

masta ainoastaan kerran, vuonna 1932. Nai-
set saivat oman olympiaturnauksensa kui-
tenkin vasta Atlantan kisoissa 1996.  

 
Ensimmäisiin olympiaturnauksiin osallistui 
vain seurajoukkueita. Maajoukkueiden voi-
min pelattiin ensi kerran Lontoossa 1908. 
Olympiaturnaus oli jalkapallomaailman tär-
kein kilpailu ennen MM-kisojen syntyä vuon-
na 1930.  
 
Amatöörisäännöt estivät pitkään länsimaiden 
huippupelaajien osallistumisen olympiakisoi-
hin, joten itäblokin maat hallitsivat turnaus-
ta. Vuosien 1984 ja 1988 kisoissa sallittiin 
Euroopan ja Etelä-Amerikan maiden osalta 
sellaiset ammattilaispelaajat, jotka eivät ol-
leet esiintyneet MM-karsinnoissa. KOK:n 
kanssa riitautunut kv. jalkapalloliitto FIFA 
määräsi, että vuoden 1992 kisoista alkaen 
(miesten) olympiajalkapalloon ja karsintoihin 
saavat osallistua vain 23-vuotiaat ja sitä 
nuoremmat pelaajat. Atlantasta 1996 lähtien 
on lopputurnauksessa kuitenkin sallittu kol-
me yli-ikäistä vahvistusta.  
 
Suomi osallistui olympiajalkapalloon ensi 
kerran Tukholman kisoissa 1912 ja sijoittui 
neljänneksi, mikä on vieläkin Suomen jalka-
pallohistorian paras arvokisasijoitus millään 
tasolla. Mukana on oltu myös 1936, 1952 se-
kä Moskovan kisoissa 1980 boikotin ansios-
ta. Kertaakaan ei Suomi ole kuitenkaan voit-
tanut omin voimin kisalippua karsinnoista. 
Muut Pohjoismaat ovat sen sijaan esiinty-
neet vahvasti olympiaturnauksissa: Ruotsi 
voitti kultaa 1948, Tanska kolmesti hopeaa 
(1908, 1912 ja 1960), Norja miesten prons-
sia 1936 sekä naisten kultaa 2000.  
 
Jalkapallon suurista nimistä olympia-aree-
noilla ovat esiintyneet mm. Nils Liedholm ja 
Gunnar Nordahl (kultaa 1948), Ferenc 
Puskás (kultaa 1952), Vavá (1952), Lev 
Jashin (kultaa 1956), Giovanni Trapattoni 
(1960), Grzegorz Lato (kultaa 1974), Michel 
Platini (1976), Romário (hopeaa 1988), Jür-
gen Klinsmann (pronssia 1988) ja Rivaldo 
(pronssia 1996).  
 
Ateenan miesten jalkapalloturnauksessa pe-
laajien on oltava syntynyt aikaisintaan 
1.1.1981. Joukkuetta kohden sallitaan kui-
tenkin kolme tätä vanhempaa pelaajaa. Tur-
nauksessa pelaa 16 joukkuetta, jotka on ja-
ettu neljään alkulohkoon. Kustakin kaksi pa-
rasta selviytyy puolivälieriin, joista edetään 
cupjärjestelmällä finaaliin asti. Pudotuspelien 
jatkoajalla pätee äkkikuolemasääntö (kultai-
nen maali).  
 
Naisten olympiaturnauksessa pelaa kymme-
nen joukkuetta jaettuna kahteen alkuloh-
koon. Kummastakin kaksi parasta selviytyy 
välieriin, joiden voittajat kohtaavat finaalis-
sa.  
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Osallistujamaat 2004 
 
Miesten turnaukseen selviytyneet maat: 
Kreikka, Australia, Argentiina, Paraguay, 
Meksiko, Costa Rica.  
 
Naisten turnaukseen selviytyneet maat: 
Kreikka, Saksa, Ruotsi, Brasilia. 
 
Jousiammunta 
 
Jousella ammuttiin ensi kerran olympiaki-
soissa jo Pariisissa 1900. Jo Saint Louisissa 
1904 ohjelmassa oli myös naisten jousiam-
munta. Pysyvämmin jousiammunnasta tuli 
olympialaji kuitenkin vasta Münchenissä 
1972. Alkuaikoina ammuttiin useissa eri kil-
pailumuodoissa, mutta nykyisin ratkaistaan 
vain yhdet henkilökohtaiset ja (v:sta 1988) 
yhdet joukkuemitalit.  

 
Kilpailumuotona oli vuosien 1972–84 olym-
piakisoissa kaksinkertainen FITA-kierros (2 x 
144 nuolta 90, 70, 50 ja 30 m matkoilta). 
Soulissa 1988 ammuttiin ns. Grand FITA –
järjestelmällä, missä kilpailijoita karsittiin, 
kunnes finaaliin selviytyi 12 parasta. Pudo-
tuskierrokset ampuja ampujaa vastaan otet-
tiin käyttöön 1992. Karsintakilpailuna toimi 
silloin vielä FITA-kierros, mutta Atlantasta 
1996 lähtien on ammuttu vain 70 metrin 
matkalta.  
 
Nykymuotoisen olympiajousiammunnan me-
nestynein maa on Etelä-Korea. Maan naiset 
ovat voittaneet kaikki jaossa olleet henkilö-
kohtaiset ja joukkuekultamitalit vuodesta 
1984 lähtien. 
 
Kilpailusääntöjä 
 
Maalitaulun kympin läpimitta on 12 cm. Al-
kukilpailussa (ranking round) kaikki ampuvat 
72 nuolta 70 metrin matkalta. Yhtä kuuden 
nuolen sarjaa kohden on käytössä neljä mi-
nuuttia.   
 
Henkilökohtainen kilpailu jatkuu 64 ampujan 
pudotuskilpailuna ampuja ampujaa vastaan 
alkukilpailun määräämässä kaaviossa (1–64, 
2–63 jne.). Kolmella ensimmäisellä karsinta-
kierroksella ammutaan 18 nuolta kolmen 
sarjoissa (6 x 3), puolivälierissä, välierissä ja 
mitaliotteluissa 12 nuolta (4 x 3). Tasatilan-
teessa jatketaan kolmen nuolen sarjoilla rat-
kaisuun saakka. Ammunta-aikaa pudotus-
kierroksilla on 40 sekuntia/nuoli.  
 
Joukkuekilpailun pudotuskierroksille selviytyy 
alkukilpailun 16 parasta kolmihenkistä jouk-
kuetta; kaavio muodostetaan samoin kuin 
henkilökohtaisessa kilvassa. Ottelussa am-
mutaan kolme yhdeksän nuolen sarjaa (yht. 
27 nuolta); jokainen joukkueen jäsen ampuu 
yhteen sarjaan kolme nuolta. Sarjaa kohden 
on aikaa yhteensä kolme minuuttia. Joukku-
eet ampuvat kolme nuolta vuorollaan. 

Judo 
 
Judon kehittäjä professori Jigoro Kano valit-
tiin 1909 ensimmäisenä japanilaisena KOK:n 
jäseneksi. Itse laji otettiin isäntien valintana 
kisaohjelmaan Tokiossa 1964. Vuodesta 
1972 lähtien judo on ollut jatkuvasti olym-
piaohjelmassa; naisten sarjat tulivat mukaan 
Barcelonassa 1992. Sydneyssä kilpailtiin uu-
della sarjajaolla, jossa ylimpiä painorajoja on 
nostettu. Jigoro Kano esitteli judoa Suomes-
sa ainoalla vierailullaan jo vuonna 1890. 

 
Alkuvuosien arvostetuin kilpailu oli judon pe-
rusarvojen mukaisesti avoin luokka. Ensim-
mäisenä sen voitti 1964 hollantilainen Anton 
Geesink. Avoimen luokan merkitys kuitenkin 
väheni vuosien mittaan – iso hyvä judoka 
yleensä aina voitti pienen hyvän judokan. Se 
poistettiinkin olympiaohjelmasta vuoden 
1984 jälkeen.  
 
Menestynein judon olympiamitalisti on Ange-
lo Parisi (GBR/FRA), joka voitti 1 kullan, 2 
hopeaa  ja 1 pronssin vuosina 1972-84. Suo-
men parhaat saavutukset: kolmesti sijat 7-8: 
Reino Fagerlund 1980 (60 kg) sekä Jukka-
Pekka Metsola (78 kg) ja Juha Salonen (yli 
95 kg) 1988.  
 
Kilpailusääntöjä  
 
Miesten ja naisten judo-ottelu kestää 5 min. 
Ipponin arvoinen suoritus (esim. vastustajan 
heittäminen voimalla ja kontrolloidusti seläl-
leen tai 25 sekunnin sidonta) päättää otte-
lun. Judo-ottelu voi kestää lyhimmillään vain 
muutaman sekunnin. Kaksi waza-aria vastaa 
ipponia. Pienempiä arvosanoja ovat yuko ja 
koka. Suoritukset eivät kumuloidu: yksi yuko 
voittaa monta kokaa. Varoituksilla on vastaa-
vansuuruinen arvoasteikko: hansoku-make 
vastaa ipponia ja päättää ottelun. 
 
Tasan päättyneen ottelun jälkeen otellaan 
välittömästi pistetaulun nollaamisen jälkeen 
uusintaottelu, joka päättyy ensimmäiseen 
pistesuoritukseen tai vain toiselle ottelijalle 
annettuun varoitukseen. Uusintaottelun 
enimmäiskesto on myös 5 min. Jos uusinta-
ottelussakaan ei tule pistesuorituksia, tuo-
marit äänestävät ottelun voittajan. Käytän-
nössä tuomariäänestykset ovat nykyjudossa 
hyvin harvinaisia. 
 
Judokilpailussa ottelijat arvotaan ottelukaavi-
oon, jossa edetään pudotussysteemillä aina 
semifinaalivaiheeseen. Semifinalisteille hä-
vinneet ottelijat karsivat paikasta kahteen 
pronssiotteluun, joissa he saavat vastaansa 
semifinaalien häviäjät. Semifinaalien voitta-
jat ottelevat loppuottelussa. Judon ottelujär-
jestelmässä jaetaan kaksi pronssimitalia. 
 

Koripallo 
 
Koripallo oli ohjelmassa Saint Louisin olym-
piakisoissa 1904, mutta mukana oli tuolloin 
vain amerikkalaisia seurajoukkueita. Varsi-
naiseen alkuun päästiin Berliinissä 1936. 
Naisten olympiaturnaukset aloitettiin Mont-
realissa 1976.  
 
Berliinin olympiaturnaus 1936 pelattiin ulko-
salla. Finaalissa vallitsi rankkasade, ja USA 
voitti Kanadan pistein 19–8. USA voitti kaikki 
olympiakisojen ottelunsa aina vuoden 1972 
finaaliin saakka. Münchenin kohuottelussa 
Neuvostoliittoa vastaan USA juhli jo voittoa, 
mutta viimeiset kolme sekuntia määrättiin 
pelattavaksi uudelleen, ja Aleksandr Belov 
teki voittokorin (51–50). Pettyneet amerik-
kalaispelaajat eivät koskaan suostuneet otta-
maan vastaan hopeamitaleitaan.  

 
USA esiintyi kisoissa yliopistopelaajilla, kun-
nes jäi pronssille Soulissa 1988. Tämän jäl-
keen maata ovat edustaneet parhaat NBA-
ammattilaistähdet. Dream Teamin keskiar-
voinen voittomarginaali oli 1992 huikeat 
43,8 pistettä, 1996 31,8 mutta 2000 enää 
21,6 pistettä. Sydneyssä 2000 Liettua oli vä-
hällä jo kaataa USA:n välierässä, mutta 
Dream Team pelastui kahden pisteen turvin. 
Kaikkiaan USA on olympiahistoriassa voitta-
nut 101 miesten ottelua ja hävinnyt kaksi.  
 
Olympiahistorian kaikkien aikojen korikunin-
gas on Brasilian Oscar Schmidt, jolla on hal-
lussaan myös yhden ottelun piste-ennätys: 
55 vuodelta 1988. Itämeren alueen koripal-
lovaltiaat ovat aina löytyneet Baltiasta. Neu-
vostoliiton mitalijoukkueissa pelasi aina run-
saasti baltteja, ja Liettua on itsenäistyttyään 
yltänyt jo kolmesti olympiapronssille.  
 
Naisten olympiaturnaukset sujuivat alkujaan 
supervaltojen kaksintaistelun merkeissä. 
Neuvostoliitto hallitsi alkuaikoja 210-sentti-
sen latvialaisen Uljana Semjonovan johdolla, 
mutta USA on ollut vahvin 1980-luvulta läh-
tien yhtä poikkeusta (IVY 1992) lukuun otta-
matta.  
 
Suomi on ollut kahdesti mukana miesten 
olympiaturnauksessa: omissa kisoissa 1952 
ja Tokiossa 1964, jolloin saaliina oli 11. sija. 
 
Ateenassa sekä miesten että naisten koripal-
loturnaukseen osallistuu 12 joukkuetta, jotka 
on jaettu kahteen kuuden joukkueen loh-
koon. Lohkojen neljä parasta selviytyvät 
puolivälieriin, joista jatketaan cupjärjestel-
mällä finaaliin. 
 
Osallistujamaat 2004 
 
Miesten turnaus: Kreikka, Angola, Argentii-
na, Australia, Espanja, Italia, Kiina, Liettua, 
Puerto Rico, Serbia ja Montenegro, USA, Uu-
si-Seelanti. 
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Naisten turnaus: Kreikka, Australia, Brasilia, 
Espanja, Etelä-Korea, Japani, Kiina, Nigeria, 
Tshekki, USA, Uusi-Seelanti, Venäjä. 
 
Käsipallo 
 
Käsipalloa pelattiin olympiakisoissa ensi ker-
ran Berliinissä 1936, mutta kyseessä oli tuol-
loin lajin ulkopeliversio. Sisäpelinä käsipallo 
tuli ohjelmaan miehille Münchenissä 1972 ja 
naisille Montrealissa 1976.  

 
Itä-Euroopan maat hallitsivat 1990-luvulle 
käsipallomarkkinoita niin miehissä kuin nai-
sissakin. Kaikki tähänastiset miesten olym-
piakullat ovat menneet (entisiin) sosialisti-
maihin. Naisten turnauksessa valtikka siirtyi 
kuitenkin ensin Etelä-Korealle (kultaa 1988 
ja 1992), sitten Tanskalle (kultaa 1996 ja 
2000).  
 
Pohjoismaat nousivat käsipallomaailman hui-
pulle 1990-luvulla. Ruotsi selviytyi kolmesti 
peräkkäin miesten olympiafinaaliin mutta hä-
visi joka kerran: 1992 IVY:lle kahdella, 1996 
Kroatialle yhdellä ja 2000 Venäjälle kahdella 
maalilla. Naisten käsipallossa Tanska on 
voittanut kaksi kultaa, Norja kaksi hopeaa 
(1988 ja 1992) ja yhden pronssin (2000). 
Suomi ei ole koskaan esiintynyt käsipallon 
olympiaturnauksissa.  
 
Käsipallon otteluaika on 2 x 30 minuuttia, 
tarvittaessa pelataan 2 x 5 minuutin jatkoai-
koja.  
 
Ateenan olympiaturnauksiin osallistuvat 12 
miesten ja 10 naisten joukkuetta jaetaan 
kahteen alkulohkoon. Näistä selviytyy neljä 
parasta joukkuetta puolivälieriin, joista jatke-
taan cupjärjestelmällä finaaliin.  
 
Osallistujamaat 2004 
 
Miesten turnaus: Kreikka, Kroatia, Saksa, 
Ranska, Espanja, Venäjä, Unkari, Islanti, 
Brasilia, Egypti, Etelä-Korea, Slovenia. 
 
Naisten turnaus: Kreikka, Ranska, Unkari, 
Etelä-Korea, Ukraina, Espanja, Tanska, Bra-
silia, Angola, Kiina. 
 
Lentopallo 
 
Lentopallosta tuli olympialaji sekä miehille 
että naisille Tokion kisoissa 1964. Se oli en-
simmäinen naisten joukkuepalloilu olympia-
kisoissa ja toistaiseksi ainoa palloilulaji, jossa 
naiset pääsivät olympia-areenalle heti samal-
la kuin miehetkin. Beachvolleysta tuli olym-
pialaji Atlantan kisoissa 1996.  
 
Itä-Eurooppa ja Itä-Aasia hallitsivat lentopal-
lomarkkinoita alkuaikoina. Miesten pelissä 
USA nousi huipulle 1980-luvulla. Viime kiso-
jen miesten kultamitalit ovat päätyneet Bra-

siliaan (1992), Hollantiin (1996) ja Jugoslavi-
aan (2000). Kuuba on hallinnut ylivoimaises-
ti naisten pelikenttiä: kolme peräkkäistä kul-
tamitalia 1992–2000. Beachvolleyn markki-
najohtajia ovat olleet Brasilia ja USA.  

 
Suomi ei ole koskaan esiintynyt olympiaken-
tillä, vaikka miesten joukkue on usein esiin-
tynyt edukseen karsinnoissa.  
 
Sisälentopallo 
 
Sydneyssä 2000 lentopallon sisäpeliturnaus 
pelattiin ensi kerran uusilla kansainvälisillä 
säännöillä. Pisteitä saa myös vastustajan 
syötöstä. Erä päättyy 25 pisteeseen, paitsi 
viides erä 15 pisteeseen; kahden pisteen ero 
kuitenkin vaaditaan. Ottelun voitto ratkeaa 
kolmella erävoitolla.  
 
Ateenan lentopalloturnauksiin osallistuu 12 
miesten ja 12 naisten joukkuetta. Nämä on 
jaettu kahteen alkulohkoon, joista neljä pa-
rasta joukkuetta selviytyy puolivälieriin. Täs-
tä jatketaan cupjärjestelmällä finaaliin. 
 
Osallistujamaat 2004  
 
Miesten turnaus: Kreikka, Brasilia, Italia, 
Serbia ja Montenegro, Venäjä, USA, Argen-
tiina, Tunisia. 
 
Naisten turnaus: Kreikka, Kiina, Brasilia, 
USA, Saksa, Kuuba, Dominikaaninen tasaval-
ta, Kenia. 
 
Beachvolley 
 

 
 
Beachvolleyta pelataan kaksihenkisin joukku-
ein. Hiekkaisen pelikentän koko on 16 x 8 
metriä. Otteluissa noudatetaan samoja sään-
töjä kuin sisälentopallossakin. Erävoittoon 
tarvitaan 21 pistettä, kuitenkin kahden pis-
teen erolla, otteluvoittoon kaksi erävoittoa. 
Mahdollinen kolmas erä pelataan 15 pistee-
seen kahden pisteen erolla.  Ateenan tur-
naukseen osallistuu 24 miesten ja 24 naisten 
paria. Alkuotteluiden jälkeen 16 parasta jat-
kaa pudotuskierroksille, joiden kautta ede-
tään finaaliin. 
 
Maahockey 
 
Maahockey oli ensi kerran olympiaohjelmas-
sa Lontoossa 1908 ja pysyvästi alkaen Ams-
terdamista  1928. Naisten turnaus tuli mu-
kaan Moskovassa 1980. Intia voitti vuosien 

1928–56 kisoissa peräkkäin 30 ottelua ja 
kuusi kultamitalia muttei ole voittanut enää 
mitaleita vuoden 1980 jälkeen. Naisten en-
simmäisen mestaruuden voitti Moskovaan 
boikotin korvikejoukkueeksi kutsuttu Zim-
babwe. Suomi pelasi isäntämaana 1952 tur-
nauksessa yhden ottelun, tuloksena tappio 
Belgialle 0–6. Sydneyn miesten finaalissa 
Alankomaat löi Etelä-Korean rangaistuslyön-
tikilvassa. Naisten mestaruuden voitti Aust-
ralia kukistamalla Argentiinan 3–1. 

 
Maahockeyta on aikoinaan Suomessa kutsut-
tu nurmipalloksi, mutta nykyään peliä pela-
taan huipputasolla aina keinonurmella. Pal-
loa saa käsitellä vain mailan litteällä puolella. 
Vain maalivahti saa koskea palloon jollain 
vartalonosalla. Peliaika on 2 x 35 minuuttia. 
Pudotuspeleissä jatketaan tasatilanteesta äk-
kikuolemajatkoajalla ja tarvittaessa rangais-
tuslyöntikilpailulla. 
 
Ateenan maahockeyturnaukseen osallistuu 
12 miesten ja 10 naisten joukkuetta, jotka 
jaetaan kahteen alkulohkoon. Lohkojen kaksi 
parasta selviytyvät välieriin, joiden voittajat 
pelaavat finaalissa. 
 
Osallistujamaat 2004 
 
Miesten turnauksen joukkueet: Saksa, Egyp-
ti, Etelä-Korea, Australia, Argentiina. 
 
Naisten turnauksen joukkueet: Alankomaat, 
Argentiina, Australia, Etelä-Afrikka, Kiina. 
 
Melonta 
 
Melonta on ollut olympiakisojen ohjelmassa 
Berliinin kisoista 1936 lähtien, naisille Lon-
toosta 1948 saakka. Alkujaan miesten kilpai-
lumatkoina oli 1000 ja 10.000 metriä. 
10.000 metrin matkat jäivät pois 1956 jäl-
keen. 500 m matkat otettiin mukaan Mont-
realissa 1976. Kanoottimuotoina ovat alusta 
lähtien olleet kajakki (K) ja kanadalainen 
(C). Berliinissä 1936 kilpailtiin myös laskoka-
nooteilla.  

 
Suomen melonnan lyhyt suuruudenaika osui 
omiin kisoihin 1952, jolloin Suomi oli kisojen 
paras melontamaa ja melonta Suomen paras 
mitalilaji. Helsingin Taivallahdella melottiin 
ainoan kerran olympiahistoriassa meressä.  
 
Koskimelonnan ainoa olympiakisoissa esiin-
tyvä muoto on melontapujottelu (slalom). Se 
tuli ohjelmaan ensi kerran Münchenissä 
1972 ja pysyvämmin Barcelonan kisoista 
1992 lähtien.  
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Ratamelonnassa (sprint) karsitaan alku-, ke-
räily- ja välierissä yhdeksän kanoottia loppu-
kilpailuun. Ratojen leveys on yhdeksän met-
riä eivätkä kanootit saa tulla toisiaan viittä 
metriä lähemmäs.  

 
Melontapujottelussa radan pituus on vähin-
tään 300 m sisältäen 20–25 porttia, joista ai-
nakin kuusi on melottava vastavirtaan (mer-
kitty eri värillä). Tarkka rata määrätään kil-
pailua edeltävänä päivänä. Laskijat lähtevät 
radalle finaalilaskussa 2½ minuutin välein. 
Jokainen hukattu portti tuo 50 sakkosekun-
tia, jokainen kosketus porttitankoon kaksi 
sekuntia.  'Kiviesteitä' ja portteja siirretään 
alkukilpailun ja jatkokierrosten välillä. Kah-
den laskun yhteisaika ratkaisee alkukilpailun 
jatkoonpääsijät. Semifinaalissa ja finaalissa 
lasketaan vain yksi lasku. Loppusijoitukset 
ratkeavat semifinaali- ja finaalilaskun yhteis-
tuloksella. 
 
Miekkailu 
 
Miekkailu on kuulunut olympiakisojen ohjel-
maan alusta lähtien. Säilän henkilökohtainen 
kilpailu on ainoa yleisurheilun ulkopuolinen 
yksittäinen laji, joka on ollut ohjelmassa kai-
kissa kisoissa. Naiset pääsivät mukaan flore-
tilla 1924, kalvalla 1996, ja säilällä vasta 
Ateenassa 2004. Naisten säilän mukaanotto 
(vain henkilökohtainen kilpailu) pakotti kv. 
miekkailuliiton vähentämään yhden entisistä 
kilpailulajeista. Poistolistalle joutui naisten 
floretin joukkuekilpailu. Olympiamiekkailujen 
paras suomalaissuoritus on Rolf Wiikin kah-
deksas sija kalvalla Melbournessa 1956. Vii-
meisimpänä suomalaisena on kisoihin osal-
listunut Minna Lehtola, kalpakilpailuun Atlan-
tassa 1996. 

 
Vuosina 1896–1906 kilpailtiin amatöörisarjan 
lisäksi miekkailumestarien sarjassa; miekkai-
lunopettajat olivat kiistatta ammattilaisia, 
mutta selvästi kuitenkin säätyläisiin lasketta-
via herrasmiehiä. Miekkailu muodosti poik-
keuksen kaikkia muita lajeja koskeneista an-
karista amatöörirajoituksista. Ainoa kaikilla 
kolmella aseella kultaa voittanut miekkailija 
on Italian Nedo Nadi (Antwerpen 1920). 
Henkilökohtaiseen mitaliin kaikilla aseilla on 
yltänyt vain Ranskan Roger Ducret (Pariisis-
sa 1924 kultaa floretilla, hopeaa kalvalla ja 
säilällä). Pisimmän mitaliuran on esittänyt 
unkarilainen Aladár Gerevich, joka voitti kuu-
desti peräkkäin kultaa säilän joukkuekilpai-
lussa (1932–60).  
 
Sähköinen osumanrekisteröinti otettiin käyt-
töön kalvalla jo 1936, floretilla 1956 mutta 

säilällä vasta 1992. Atlantassa 1996 tehtiin 
olympiamiekkailuun suuria muutoksia: hen-
kilökohtaiset kilpailut muuttuivat kokonaan 
pudotusotteluiksi ja joukkuekilpailut ”vies-
teiksi”.  
 
Kilpailusääntöjä   
 
Henkilökohtaisessa kilpailussa ottelu kestää 
kaikilla aseilla 3 x 3 min. Voittaja on se, joka 
ensin hankkii 15 osumaa tai se, joka on teh-
nyt otteluajan päättyessä enemmän osumia; 
tasatilanteessa ratkaisee ensimmäinen jatko-
osuma. Suora pudotuskilpailu alusta loppuun 
saakka: ottelun häviäjä putoaa jatkosta.  
 
Myös joukkuekilpailu etenee pudotuskilpailu-
na. Joukkueessa on kolme miekkailijaa, jotka 
kaikki ottelevat kaikkia vastapuolen miekkai-
lijoita vastaan (yhteensä 9 ottelua) 'viestinä': 
ottelupari vaihtuu, kun toinen joukkue hank-
kii ensin 5, 10, 15 jne. osumaa tai kun 4 mi-
nuuttia on kulunut. Ottelu päättyy 45 osu-
maan tai silloin kun viimeisen parin otteluai-
ka umpeutuu.  
 
Floretissa osuma-aluetta on ylävartalo ilman 
käsivarsia, kalvassa koko vartalo ja säilässä 
vyötärön yläpuolinen osa. Floretilla ja kalval-
la hyväksytään vain pisto-osumat, säilällä 
myös lyönnit sivuterällä. 
 
Nykyaikainen viisiottelu 
 
Nykyaikainen viisiottelu oli olympialiikkeen 
isän paroni Pierre de Coubertinin keksintö. 
Se oli ensi kerran olympiakisoissa Tukhol-
massa 1912. Vuosina 1952–92 ohjelmassa 
oli myös joukkuekilpailu. Naiset kilpailivat 
Sydneyssä 2000 ensi kertaa olympiamitaleis-
ta. Gundersen-menetelmä maastojuoksussa 
otettiin käyttöön Los Angelesissa 1984. Bar-
celonassa 1992 kisaa lyhennettiin viidestä 
päivästä neljään ja ratsastus oli päätöslajina 
maastojuoksun sijaan. Atlantassa 1996 kisa 
puristettiin vain yhteen päivään ja maasto-
juoksu sijoitettiin taas viimeiseksi.  

 
Osalajit  
 
Ammunta:  
Ilmapistooli 20 laukausta 10 m matkalta. 
Laukausten väliä korkeintaan 40 sekuntia. 
Tulos 172 = 1000 p. Yksi piste yli tai ali = 
12 p.  
 
Miekkailu:  
Kalvalla kaikki kaikkia vastaan yhdestä osu-
masta, otteluaikaa 1 minuutti. Ellei kumpi-
kaan saa osumaa, molemmille merkitään 
tappio. Voitto 70 %:ssa otteluista = 1000 p. 
 
Uinti:  
200 m vapaauinti. Aika 2.30 miehille, 2.40 
naisille = 1000 p. 0,10 sek = ±1 piste.  
 

Esteratsastus:  
Rata 350–450 m, 12 estettä, joista 2 kak-
sois- ja 1 kolmoiseste. Hevoset arvotaan. 
Maksimipisteet 1200, vähennyksiä pudotuk-
sista (28 p), kieltäytymisistä (60) ja aikara-
jan ylityksestä.  
 
Maastojuoksu:  
3000 m Gundersen-menetelmällä (lähtö yh-
teispisteiden mukaisin aikaeroin, maaliintulo 
suoraan loppujärjestyksessä). Miehille aika 
10.00, naisille 11.20 = 1000 p. ± 0,5 sek = 
± 2 p. 
 
Nyrkkeily 

 
Nyrkkeily oli olympiaohjelmassa ensi kerran 
Saint Louisin kisoissa 1904. Sarjojen määrä 
oli korkeimmillaan 12 vuosien 1984–2000 ki-
soissa. Ateenaan 2004 sarjajakoa kuitenkin 
uudistettiin siten, että 67 ja 71 kilon sarjat 
korvattiin yhdellä 69 kilon painoluokalla. 
Vuoden 1952 Helsingin kisoista lukien on 
myönnetty kaksi pronssimitalia sarjaa koh-
den; aiemmin pronssistakin oteltiin erikseen.  
 
Saint Louisissa 1904 nyrkkeilijät saivat otella 
useammassa eri sarjassa. USA:n Oliver Kirk 
voittikin kultaa sekä kärpäs- että höyhensar-
jassa. Kolmeen olympiakultaan ovat yltäneet 
Unkarin László Papp (1948-56) sekä kuuba-
laiset Téofilo Stevenson (1972-80) ja Felix 
Savón (1992-2000).  
 
Kuudelle maalle nyrkkeily on ainoa urheilu-
muoto, jossa ne ovat saavuttaneet olympia-
mitaleita (Puerto Rico, Tonga, Niger, Bermu-
da, Guyana ja Dominikaaninen tasavalta). 
Puerto Rico on voittanut näitä peräti kuusi 
kappaletta.  
 
Olympiavoittajista ammattilaisten raskaan-
sarjan maailmanmestareiksi ovat iskeneet 
Floyd Patterson (kultaa 1952), Cassius Clay 
(1960), Joe Frazier (1964), George Foreman 
(1968), Leon Spinks (1976), Michael Spinks 
(1976) ja Lennox Lewis (CAN, 1988). Atlan-
tan kultamitalisti Vladimir Klitshko on myös 
pitänyt hallussaan WBO-liiton mestaruusvyö-
tä.  
 
Suomen nyrkkeilijät esiintyivät olympiake-
hässä ensi kerran 1928. Tuolloin 18-vuotias 
Valle Resko osallistui toisen kerran kisoihin 
20 vuotta myöhemmin Lontoossa, jossa hä-
visi ensimmäisessä ottelussa László Pappille. 
Suurimman olympiamitalisaaliinsa Suomi sai 
vuonna 1970. Helsingin vuoden 1952 väli-
erissä pudonneet neljä miestä saivat näet 
vasta tuolloin pronssiset mitalit käteensä. 
Suomen viimeisimmän olympiamitalin on 
tuonut Barcelonan kehästä 1992 Jyri Kjäll.  
 
Amatöörinyrkkeilyn suuria muutoksia olym-
piakisoissa: päänsuojukset ensi kerran mu-
kana 1984, arvostelu pistekoneella 1992.  
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Sydneyssä 2000 otteluiden kesto oli ensi 
kerran 4 x 2 min (ennen 3 x 3). 
 
Paini 
 
Paini on ollut olympiaohjelmassa kaikissa ki-
soissa vuotta 1900 lukuun ottamatta. Kreik-
kalais-roomalainen paini tuli kisoihin jo Atee-
nassa 1896, vapaapaini Saint Louisissa 
1904. Suomi on  voittanut kreikkalais-roo-
malaisessa painissa 18 kultaa, 20 hopeaa ja 
19 pronssia. Vapaapainissa mitalisarja on 8–
7–10. Viimeisen vapaan painimuodon mitalin 
on tuonut Jukka Rauhala, pronssia Los An-
gelesissa 1984.  

 
Neljissä kisoissa on mitalille yltänyt kuusi 
painijaa, joukossa Suomen Eino Leino 
(1920–32). Molemmissa painimuodoissa kul-
taa ovat voittaneet Suomen Kalle Anttila 
(1920–24), Ruotsin Ivar Johansson (1932–
36) ja Viron Kristjan Palusalu (1936). Alku-
vuosina osanottajien määrää ei rajoitettu, ja 
Tukholman kisoihin 1912 osallistui viiteen 
sarjaan yhteensä 37 suomalaispainijaa. Suo-
mi voittikin tuolloin muun maailman painin 
pistetaulukossa. Periaate yksi mies/maa/ 
sarja otettiin käyttöön vasta Amsterdamissa 
1928.  
 
Painisäännöt ovat muuttuneet paljon vuosi-
en varrella. Tukholmassa 1912 ei mitaliotte-
luilla ollut aikarajaa ja Suomen Alpo Asikai-
nen painikin virolaisen Martin Kleinin kanssa 
kaikkien aikojen maratonottelun, joka päät-
tyi 11 tunnin ja 40 minuutin jälkeen Kleinin 
arvosteluvoittoon. Ivar Böling jakoi samoissa 
kisoissa hopeamitalin ruotsalaisen vastusta-
jansa kanssa; miehet eivät saaneet toisis-
taan selkoa yhdeksässä tunnissa, ja tuoma-
risto päätti jättää kultamitalin tyystin jaka-
matta.  
 
Kolmeen peräkkäiseen painikultaan samassa 
sarjassa on yltänyt vain Aleksandr Karelin 
(1988–96). Valkovenäläinen vapaapainija 
Aleksandr Medved on myös voittanut kultaa 
kolmissa peräkkäisissä kisoissa (1964–72) 
mutta välillä sarjaa vaihtaen. Suomalaisista 
on Eino Leinon ohella pisimmän mitaliuran 
esittänyt Kustaa Pihlajamäki, joka voitti kaksi 
kultaa vapaapainissa 12 vuoden välein 
(1924–36). Serkkumies Hermanni voitti 
oman kultamitalinsa väliin jääneissä kisoissa 
(1932).  
 
Melbournessa 1956 Kyösti Lehtonen ja Rau-
no Mäkinen voittivat molemmat kultamitalin 
samana päivänä – Suomen itsenäisyyspäivä-
nä 6. joulukuuta.  
 
Painin painoluokkien määrää on supistettu 
viime vuosina. Sydneyssä painoluokkien 
määrää supistettiin 10:stä 8:aan, ja Atee-
nassa jaetaan mitaleita enää seitsemässä 
miesten sarjassa. Naisten paini tekee Atee-
nassa 2004 ensiesiintymisensä olympiaki-

soissa. Painoluokkia naisten painissa on nel-
jä. 
 
Ateenan olympiaturnaukseen osallistuu ku-
hunkin miesten luokkaan 20 painijaa, nais-
ten luokkiin 12 painijaa. Painijat arvotaan 3–
4 kilpailijan alkulohkoihin, joiden sisällä kaik-
ki ottelevat kaikkia vastaan. Kaksi neljän 
miehen lohkon voittajaa pääsee suoraan vä-
lieriin, neljä 3 miehen lohkon ykköstä paini-
vat puolivälierät välierään pääsystä. Puolivä-
lierien hävinneet ottelevat sijoista 5-6, välie-
rien häviäjät pronssista. Naisten turnaukses-
sa alkulohkojen voittajat etenevät välieriin. 
 
Poolien loppujärjestys luokittelupisteistä:  
Selkävoitto: voittajalle 4, hävinneelle 0 p. 
10 pisteen voitto, häviäjä ei tehnyt suoritus-
pisteitä: 4–0. 
10 pisteen voitto, häviäjälläkin pisteitä: 4–1. 
Pienempi pistevoitto, häviäjällä ei pisteitä: 
3–0. 
Pienempi pistevoitto, häviäjällä pisteitä: 3–1.  
 
Otteluaika on 2 x 3 min. Ottelu päättyy en-
nen täyttä aikaa selätykseen tai yli 10 pis-
teen eroon. Mikäli kumpikaan painija ei ole 
tehnyt 3 suorituspistettä, seuraa 3 minuutin 
jatkoaika, joka päättyy heti kun kolme pis-
tettä on saavutettu. 
 
Painonnosto 
 
Painonnosto oli olympiaohjelmassa jo Atee-
nassa 1896, jolloin kilpailtiin yhden ja kah-
den käden nostoissa. Pysyvästi se on ollut 
kisoissa vuodesta 1920 lähtien, jolloin myös 
otettiin käyttöön painoluokat. Miesten sarja-
jako pysyi alimpien ja ylimpien sarjojen li-
säämisiä lukuun ottamatta ennallaan yli 70 
vuotta, mutta 1990-luvulla sitä muutettiin 
kahdesti. Sydneystä 2000 lähtien miesten 
sarjoja on aiemman kymmenen sijasta kah-
deksan. Naisten painonnosto oli Sydneyssä 
ensi kerran mukana olympiaohjelmassa.  

 
Alkuaikoina kilpailtiin erilaisten nostomuoto-
jen yhdistelmissä. Yhdellä kädellä nostettiin 
viimeisen kerran Pariisissa 1924. 1928-72 
yhteistulos koostui tempauksesta, työnnöstä 
ja punnerruksesta. Punnerrus jäi pois vuo-
den 1972 Münchenin kisojen jälkeen.  
 
Kolmen olympiakullan nostajia on kolme: 
Turkin Naim Süleymanoglu (1988–96) sekä 
Kreikan Pirros Dimas ja Akakios Kakiasvilis 
(molemmat 1992–2000). Neljään mitaliin 
ovat yltäneet USA:n Norbert Schemansky 
(1–1–2 1948–64) ja Saksan Ronny Weller 
(1–2–1 1988–2000). Viisi kultamitalia on jäl-
kikäteen vaihtanut omistajaa dopingin vuok-
si.  
 
Suomi oli lähellä olympiakultaa jo Antwerpe-
nissä 1920, jolloin Rudolf Ekström nosti suu-
rimmat raudat 82,5 kilon sarjassa mutta tuli 
hylätyksi virheellisen tekniikan vuoksi. Suo-
men ensimmäisen pistesijan saavutti Eino 

Mäkinen Melbournessa 956 (raskaansarjan 
viides) ja mitalin, saman tien kultaa, Kaarlo 
Kangasniemi Mexicossa 1968.  
 
Pekka Niemi voitti Los Angelesissa 1984 eh-
kä koko Suomen olympiahistorian yllättävim-
män olympiamitalin. 100 kilon sarjan aamu-
ryhmän voittotulos riittikin pronssimitaliin, 
kun riittävästi kuuman ryhmän miehiä jäi il-
man yhteistulosta. Niemeltä jäi palkintojen-
jakokin sivu suun kun tieto mitalista tuli liian 
myöhään.  
 
Miesten tanko painaa 20 kg, naisten 15 kg, 
levylukot 2 x 2,5 kg. Eripainoiset levyt ovat 
erivärisiä. Nostajalla on vain kolme yritystä 
kummassakin nostomuodossa; korotukset 
vähintään 2,5 kilon välein. Yhteistuloksen ol-
lessa tasan voittaa kevyempi nostaja. 
 
Purjehdus 

 
Purjehdus oli olympiaohjelmassa ensi kerran 
vuonna 1900 ja kaikissa kisoissa alkaen 
1908. Purjehduskilpailut on usein järjestetty 
kaukana varsinaisesta olympiakaupungista. 
Ateenan kilpasatama tosin sijaitsee kisakau-
pungin vaikutuspiirissä.  
 
Olympiapurjehduksia on järjestetty eri vesillä 
seuraavasti: Atlantti 7, Tyynimeri 7, Itämeri 
5, Välimeri 2, sisävedet 1 (1976 Ontario-jär-
vellä). Suomi on saavuttanut yhdeksästä 
olympiamitalistaan kuusi kotoisilla Itämeren 
vesillä.  
Vanhimpien vuosien olympiaregatoissa on 
nähty monenkirjavia kilpailuja. Vuonna 1900 
purjehdittiin monessa luokassa kaksi eri kil-
pailua, joista molemmista jaettiin palkinnot. 
Antwerpenissä 1920 Norja sai kumartamalla 
viisi ja Ruotsi yhden kultamitalin, kun kysei-
seen luokkaan osallistui vain yksi vene. Myö-
hempi KOK:n jäsen Ernst Krogius miehistöi-
neen voitti puolestaan Suomen olympiahisto-
rian 'halvimman' mitalin Tukholmassa 1912 
sijoittumalla kolmanneksi luokassa, jossa kil-
paili kolme venettä.  
 
Olympialuokkien valikoima on vaihdellut 
vuosien varrella suuresti. Yleissuuntaus on 
ollut kohti kevyempiä ja halvempia veneitä: 
purjelautailusta tuli olympialaji 1984. Naisia 
on ollut mukana olympiapurjehdusten vene-
kunnissa jo vuodesta 1900 lähtien, mutta 
naiset saivat ensimmäisen oman luokkansa 
vasta 1988. Nykyisistä olympialuokista van-
hin on Star, joka oli mukana jo 1932. Syd-
neyssä 2000 uutena luokkana oli 49'er, josta 
Thomas Johanson ja Jyrki Järvi toivat kulta-
mitalin Suomeen. Ateenassa 2004 uutuus on 
naisten kilpailuluokka Yngling, joka syrjäytti 
olympiaohjelmasta Solingin. 
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Kilpailusääntöjä  
 
Lähdön voittaja saa 1 pisteen, toiseksi tullut 
2, kolmonen 3 jne. Loppujärjestys määräy-
tyy yhteispisteiden perusteella. Viiden läh-
dön jälkeen huonoimman lähdön tulos pois-
tetaan yhteispisteistä, yhdeksän lähdön jäl-
keen kahden huonoimman lähdön pisteet 
mitätöidään. Keskeyttäneille tai hylätyille ve-
neille tulee pistemääräksi lähdön veneiden 
määrä + 1.  
 
Purjehdusreitti käsittää myötä-, vasta- ja si-
vutuuliosuuksia. Reittiä vaihdellaan vallitsevi-
en sääolojen mukaan.  
 
Luokat:  
 
1 purjehtija: Mistral (purjelauta), Finnjolla, 
Europe, Laser 
2 purjehtijaa: 470, 49'er, Tornado (katama-
raani), Star (kölivene) 
3 purjehtijaa: Yngling (kölivene) 
 
Pyöräily 
 
Ratapyöräily on ollut olympiaohjelmassa jo-
ka kerta lukuun ottamatta 1912 kisoja, 
maantiepyöräily aina paitsi vuosina 1900–08. 
Maastopyöräily tuli ohjelmaan Atlantassa 
vuonna 1996.  

 
Suomen paras olympiakisojen ratapyöräilijä 
on ollut Tea Vikstedt-Nyman, joka sijoittui 
seitsemänneksi takaa-ajossa 1992 ja piste-
ajossa 1996. Maantiepyöräilyssä Antti Raita 
oli kuudes maantieajossa ja Suomi joukkue-
kilvassa viides Tukholmassa 1912. Vikstedt-
Nyman sijoittui kuudenneksi myös maantie-
aika-ajossa 1996. Maastopyöräilyssä ei ole 
ollut suomalaisia osanottajia.  
 
Olympiahistorian ensimmäinen maantiepyö-
räilykisa ajettiin 1896 samalla tiellä, millä 
kahta päivää aikaisemmin oli juostu historian 
ensimmäinen olympiamaraton – 87 kilomet-
rin matka kulki Ateenasta Marathonin kylään 
ja takaisin. Olympiakisojen maantiepyöräi-
lyyn on osallistunut monia myöhempiä am-
mattilaistähtiä. Ranskan ympäriajon legen-
doista Jacques Anquetil ajoi Helsingissä 
1952 joukkuepronssia, ja Eddy Merckx kil-
paili Tokiossa 1964 ilman suurta menestystä.  
 
Ammattilaiset pääsivät olympiakisoihin ensi 
kerran Atlantassa 1996. Miguel Induráin 
voitti tällöin aika-ajon kultaa. Sydneyssä 
2000 maantieajon olympiavoiton vei Jan Ull-
rich. Näiden kisojen menestynein pyöräilijä 
oli hollantilainen Leontien Zijlaard-van Moor-
sel, joka voitti radalla ja maantiellä yhteensä 
kolme kultaa ja yhden hopean.   
 
 
 
 
 

Ratapyöräilyn olympialajit:  
 
Aika-ajo: Seisova lähtö, ajat tuhannesosan 
tarkkuudella. Miesten matka 1 km, naisten 
500 m. 
 
Eräajo (sprint): 3 kierrosta (750 m) kahden 
ajajan erissä, aika vain viimeiseltä 200 met-
riltä. Erien voittajat jatkoon; alkukierrosten 
häviäjille keräilyeriä. Puolivälieristä eteen-
päin erät paras kolmesta. 
 
Keirin: 8 kierrosta kuuden ajajan erissä. En-
simmäiset 5½ kierrosta radalla tahdittajana 
moottoripyörä, joka nostaa vauhdin 45:een 
km/h. Loppumatka ajetaan kiritaisteluna. Ja-
panilaisperäinen laji. 
 
Joukkuesprintti (Olympic sprint): 3 kierrosta 
kolmen miehen joukkueella; kaksi joukkuetta 
erissä vastakkain, lähtö radan vastakkaisilta 
kohdilta. Jokainen ajaja vetää yhden kierrok-
sen ja jää pois; lopuksi ankkurit jäävät radal-
le kaksin. Voittajajoukkue jatkoon.  
 
Takaa-ajo (pursuit): Kaksi ajajaa vastakkain, 
lähtö radan vastakkaisilta kohdilta. Parempi 
aika tai vastustajan kiinniajanut menee jat-
koon.  
 
Joukkuetakaa-ajo: Kuten edellä. Neljän mie-
hen joukkueesta kolmannen aika tai kiinniajo 
ratkaisee. 
 
Pisteajo: 40 km miehille, 25 km naisille yh-
teislähdöllä. Joka kymmenes kierros on kiri-
kierros, jonka 4 parhaalle pisteitä 5–3–2–1, 
viimeiseltä kierrokselta tuplapisteet. Kärkeen 
sijoittuvat kuitenkin ajajat jotka ovat saaneet 
pääjoukon kierroksella kiinni. Järjestys mää-
räytyy samalla kierroksella olevien ajajien 
voittamien pisteiden perusteella. 
 
Pariajo (madison): 50 km yhteislähdöllä. Pa-
rien välinen viestikilpailu. Vapaavuorolaiset 
kiertävät radan ulkolaitaa, vaihdot lennosta: 
aktiiviajaja vetäisee parinsa kädestä vauh-
tiin. Vaihtovälit vapaat. Säännöt kuin piste-
ajossa, kirit 20 kierroksen välein.  
 
Maastopyöräily (mountain bike) :  
 
Maastoajo on maastopyöräilyn ainoa olym-
pialaji. Miesten kisa 40–50 km, naisten 30–
40 km, tarkka matka määrätään vasta edel-
lisiltana sääennusteen mukaan osumaan 
mahdollisimman lähelle voittajan ihanneai-
kaa (2 h 15 min miehille, 2 h naisille). Reitti-
kierroksen pituus noin 6 km. Yhteislähtö, 
kierroksen kärjelle jääneet poistetaan kisas-
ta. 
 
Pöytätennis 
 
Pöytätennis tuli olympialajiksi Soulin kisoihin 
1988. Ainoa lajin eurooppalainen olympia-
voittaja on Ruotsin Jan-Ove Waldner (Barce-
lonassa 1992). Kiinalaiset ovat puhdistaneet 
palkintopöydän kaksissa viime kisoissa vie-
mällä kaikki neljä kultamitalia sekä 1996 että 
2000. Kahteen olympiavoittoon kaksinpelissä 
on yltänyt vain kiinalainen naispelaaja Deng 
Yaping (1992–96). Suomalaisia pelaajia ei 
ole olympiapöydillä koskaan nähty.  

 
Ateenan pöytätennisturnaukseen osallistuu 
sekä miehissä että naisissa 64 kaksinpelaa-
jaa. Kilpailu etenee pudotuspelinä. Ottelun 
voittoon tarvitaan neljä erävoittoa. Erä rat-
keaa 11 pisteestä. Tilanteesta 10–10 jatke-
taan kuitenkin, kunnes on saavutettu kah-
den pisteen ero. 
 
Ratsastus 
 
Ratsastus oli olympiaohjelmassa ensi kerran 
Pariisissa 1900, ja pysyvästi olympialaji siitä 
tuli Tukholmassa 1912. Vuoden 1956 olym-
pialaiset ratsastuskilpailut järjestettiin Aust-
ralian ankarien karanteenisäännösten vuoksi 
Tukholmassa.  

 
Suomen parhaana olympiasaavutuksena on 
kosolti viidensiä sijoja: Hans Olof von Essen 
kenttäkilpailussa 1928 ja Kyra Kyrklund kou-
luratsastuksessa kolmesti (1980, 1988, 
1992). Suomalaissyntyinen upseeri Ernst 
Linder voitti kouluratsastuskultaa Pariisissa 
1924, mutta Ruotsin väreissä.  
 
Olympiakisojen lajivalikoima on pysynyt va-
kiona vuodesta 1928. Osallistumisoikeus oli 
aiemmin rajattu 'upseereihin ja herrasmie-
hiin'; Ruotsi menetti  kouluratsastuksen 
joukkuekullan Lontoossa 1948 kun paljastui, 
että yksi sen ratsastajista oli pelkkä kersant-
ti. Sääntö kumottiin tämän jälkeen. Heti seu-
raavissa kisoissa Helsingissä 1952 tanskalai-
nen Lis Hartel voitti ensimmäisenä naisena 
ratsastuksen olympiamitalin, hopeaa koulu-
ratsastuksessa. Ensimmäinen henkilökohtai-
nen naiskultamitalisti oli Länsi-Saksan Lise-
lott Linsenhoff, joka voitti kouluratsastuksen 
Münchenissä 1972. Kouluratsastuksen kulta-
mitali on sen jälkeen vain kerran (1984) 
päätynyt miehelle. Kenttäkilpailussa ja este-
ratsastuksessa ei nainen sen sijaan ole vielä 
ottanut henkilökohtaista olympiavoittoa. 
 
Kilpailusääntöjä   
 
Kouluratsastuksessa (dressage) suoritetaan 
ensin alkukilpailu (Grand Prix Test), jonka 
perusteella jaetaan joukkuekilpailun mitalit 
(3–4 ratsukon joukkueet, kolme parasta tu-
losta lasketaan). 25 parasta ratsukkoa jatka-
vat henkilökohtaista kilpailua Grand Prix 
Special –ohjelmalla. Molempien ohjelmien 
yhteispisteiden perusteella 15 parasta selviy-
tyvät musiikkisäestettyyn vapaaohjelmaan 
(Grand Prix Freestyle eli Kür). Loppujärjestys 
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määräytyy kaikkien kolmen ohjelman yhteis-
pisteillä.  
 
Kenttäkilpailu (eventing) koostuu kolmesta 
osiosta. Ensin suoritetaan kouluratsastus, 
jonka arvostelu muunnetaan virhepisteiksi. 
Toinen osuus on 5,7 kilometrin maastorat-
sastus, jonka reitin varrella on enintään 45 
kiinteää estettä. Virhepisteitä kertyy kieltäy-
tymisistä, kaatumisista ja enimmäisajan yli-
tyksistä. Ateenassa kilpaillaan ensi kerran 
kevennetyllä ohjelmalla, josta on poistettu 
maastoratsastusta aiemmin edeltäneet mat-
karatsastus- ja sekaestelaukkaosuudet. Vii-
meinen osio on esteratsastus, jossa hypä-
tään 10–12 estettä. Jokainen pudotus lisää 
virhepisteitä. Eläinlääkäri tarkistaa hevosen 
tilan osioiden välillä. Joukkuekilpailun mitalit 
jaetaan esteratsastuksen ensimmäisen kier-
roksen perusteella. Toiselle kierrokselle sel-
viytyy yhteispisteissä 25 parasta ratsukkoa 
(enintään 3/maa). 
 
Esteratsastuksessa (jumping) kierretään 12–
15 esteen rata. Esteiden maksimikorkeus on 
160 cm, vesihaudan maksimipituus 4,75 m. 
Pudotukset tuovat 4 virhepistettä, lisää vir-
heitä kieltäytymisistä, kaatumisista ja ajan 
ylityksistä. Henkilökohtaisessa kilpailussa 
kaikki kiertävät kolme karsintakierrosta, kah-
den jälkimmäisen perusteella jaetaan jouk-
kuekilpailun mitalit. 45 parasta ratsukkoa fi-
naaliin, jossa kierretään kaksi rataa. Viimei-
selle radalle pääsee 20 parasta ratsukkoa ja 
mitalit jaetaan kahden finaaliradan yhteispis-
teiden perusteella. 
 
Softball 
 
Katso Baseball/Softball 
 
Soutu 
 
Soutu on kuulunut olympiaohjelmaan alusta 
asti. Myrsky Falironin lahdessa tosin peruutti 
Ateenan vuoden 1896 olympiakisojen sou-
dut, joten asiaan päästiin vuonna 1900. 
Olympiahistorian nuorin voittaja kaikissa la-
jeissa oli arviolta 10-vuotias tuntemattomak-
si jäänyt ranskalaispoika, jonka hollantilais-
kaksikko värväsi perämiehekseen Pariisin ki-
soissa 1900.  

 
Miesten yksiköt ja kahdeksikot ovat kuulu-
neet olympiaohjelmaan aina. Nuorin olym-
pialuokka on pariaironeloset, joka tuli mu-
kaan Montrealissa 1976. Naiset pääsivät 
olympiasoutuihin samana vuonna. Kevyet 
luokat tulivat ensi kerran mukaan Atlantassa 
1996. Tällöin niiden tieltä poistettiin miesten 
perämiehiset kaksikot ja perämiehiset nelo-
set sekä naisten perämiehiset neloset.  
 
Kolme yksikkökultaa voittanut Pertti Karppi-
nen on ollut soudun ainoa suomalainen 
maailmantähti. Muutoin Suomen soudun pa-
rasta kautta oli 1950-luku. Sydneyssä olym-
piasoudut käytiin ilman suomalaisia ensi ker-
ran sotien jälkeen. Helsingin 1952 olympia-

soudut järjestettiin viimeisen kerran merellä 
(Meilahdessa).  
 
Kilpailusääntöjä   
 
Soutumatkan pituus on vuoden 1912 Tuk-
holman olympiakisoista lähtien ollut 2000 m 
(naisilla aiemmin vuosina 1976–84 1000 m). 
Alku-, keräily- ja välierien kautta selviytyy 
kuusi venettä finaaliin. Kevyiden luokkien 
soutajien maksimipaino on miehillä 72,5 kg 
(venekunnan keskiarvo 70 kg), naisilla 59 kg 
(57 kg). Perämiesten minimipaino miehillä 
55 kg, naisilla 50 kg – vajeen voi täyttää li-
säpainoilla. 
 
Sulkapallo 
 
Sulkapallo esiintyi olympia-areenalla ensi 
kerran näytöslajina Münchenissä 1972. Viral-
linen olympiaurheilumuoto siitä tuli kuitenkin 
vasta Barcelonassa 1992. Sekanelinpeli tuli 
mukaan viidentenä mitalilajina 1996.  

 
Peli on lähtöisin Englannista, mutta sen par-
haat harjoittajat ovat jo kauan tulleet Aasi-
asta. Tanska on sulkapallon ainoa eurooppa-
lainen suurvalta. Sulkapallon olympiakilpai-
luissa on aina ollut suomalaisedustusta. Pon-
tus Jäntti ja Robert Liljequist olivat mukana 
sekä 1992 että 1996, Jyri Aalto ja Anu 
Weckström vuonna 2000. Suomalaisten 
olympiahistorian yhteissaldo on kaksi ottelu-
voittoa, kuusi tappiota. 
 
Kilpailusääntöjä 
 
Ottelu ratkeaa kahdesta erävoitosta. Erä rat-
keaa naisten kaksinpelissä 11 pisteestä, 
muissa lajeissa 15 pisteestä – kuitenkin vä-
hintään kahden pisteen erolla. Pisteitä voi 
tehdä vain omasta syöttövuorosta. Jos piste-
tilanne on 14–14 (naisten kaksinpelissä 10–
10), ensiksi pistemäärään päässyt pelaaja 
voi valita ratkaistaanko erä 17 (naisten kak-
sinpelissä 13) vai 15 (11) pisteeseen. 
 
Syöttö tapahtuu vyötärölinjan alapuolelta. 
Joka toinen syöttö annetaan oikealta, joka 
toinen vasemmalta puolelta kenttää. Nelin-
pelissä hävityn pallon jälkeen syöttövuoro 
siirtyy parille. Syötönvaihto siirtyy vastapuo-
lelle vasta kun kummankin syöttö on hävitty.  
 
Pallon pituus on 64–70 mm ja paino 4,74–
5,5 grammaa. Yhteen palloon käytetään 16 
hanhen siipisulkaa – kolmen siiven verran. 
 
Sydneyn sulkapalloturnaus etenee suorina 
pudotuspeleinä. Kahdeksan ranking-tilaston 
parasta pelaajaa/paria sijoitetaan kaavioon, 
muut arvotaan. 
 
 
 
 

Taekwondo 

 
Taekwondo syntyi 1950-luvulla Etelä-Koreas-
sa vanhojen taistelutaktiikoiden pohjalta. Se 
levisi maailmalle 1970-luvulta lähtien ja oli 
Soulin olympiakisoissa näytöslajina 1988. 
Sydneyssä 2000 taekwondo oli ensimmäistä 
kertaa virallisena mitalilajina. Suomen en-
simmäiset olympiaedustajat olivat Veera 
Liukkonen ja Kirsimarja Koskinen, joka sijoit-
tui sarjassa 67 kg kuudenneksi. Lajin kilpai-
levista tyylisuunnista olympiakelpoinen on 
WTF-liiton versio.   
 
Kilpailusääntöjä 
 
Normaalisti taekwondossa kilpaillaan kah-
deksassa painoluokassa miehille ja naisille, 
mutta olympiakisoissa lajille määrätty ahdas 
osallistujakiintiö puristaa kaikki kilpailijat 
vain neljään sarjaan.  
 
Miesten ottelu kestää 3 x 3 minuuttia, nais-
ten 3 x 2 minuuttia. Kultamitaliottelussa 
otellaan tarvittaessa vielä neljäs erä äkkikuo-
lemaperiaatteella (ensimmäinen piste ratkai-
see). Osumapisteitä myönnetään potkuista 
päähän sekä potkuista tai nyrkkilyönneistä 
sallitulle osuma-alueelle vatsan ja kylkien 
kohdalle. Varoituksista pisteet vähenevät. 
Jos ottelija putoaa matolle, erotuomari las-
kee (koreaksi) lukua kahdeksaan – tai kym-
meneen, mikä merkitsee ottelun päättymistä 
tyrmäykseen. 
 
Kilpailijat käyttävät päänsuojusta, vartalo-
panssaria, sekä sääri-, jalkapöytä- ja alasuo-
jia. Tyrmätty ottelija ei saa kilpailla 30 päi-
vään. 
 
Kullasta ja hopeasta kilpaillaan suoralla pu-
dotuspelijärjestelmällä.  Finalisteille hävin-
neet ottelijat jatkavat pudotusotteluilla keräi-
lyerissä. Näiden kaksi parasta kohtaavat 
pronssiottelussa.   
 
Tennis 

 
Tennis oli olympiakisojen ohjelmassa vuosi-
na 1896–1924 ja palasi kisoihin pitkän tauon 
jälkeen Soulissa 1988. Se oli ensimmäinen 
olympiakisojen urheilumuoto, jossa naiset 
saivat kilpailla omassa sarjassaan: Ison-Bri-
tannian Charlotte Cooperista tuli Pariisissa 
1900 ensimmäinen naispuolinen olympiavoit-
taja.  
 
Suomen tennispelaajia on aiemmin nähty vi-
rallisissa olympiaturnauksissa vain Pariisissa 
1924, silloin vailla suurempaa menestys 
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tä. Olli Rahnasto osallistui toki vuoden Los 
Angelesin 1984 kisojen näytösturnaukseen. 
Suomalaissyntyinen Sigrid Fick voitti kuiten-
kin Ruotsille yhden hopean ja yhden prons-
sin Tukholmassa 1912.  
 
Tennis oli ensimmäisiä lajeja, jonka osalta 
KOK lipesi 1980-luvulla ankarista amatööri-
säännöksistään. Ammattipelaajat esiintyivät 
jo Los Angelesissa 1984 näytösturnauksessa 
ja virallisissa olympiakilpailuissa vuodesta 
1988 lähtien. Maailmanlistan kärkipelaajista 
ovat olympiavoittoon yltäneet Steffi Graf 
(1988), Boris Becker (nelinpeli 1992), Lind-
say Davenport (1996) ja Andre Agassi 
(1996). Williamsin siskokset hallitsivat kent-
tiä Sydneyssä 2000: Venus voitti kaksinpelin 
ja otti kultaa myös nelinpelissä yhdessä Se-
renan kanssa. 
 
Triathlon 
 
Triathlonurheilu sai alkunsa Havaijin teräs-
mieskisasta ja levisi 1980-luvulla kaikkialle 
maailmaan. Olympiadebyyttinsä laji teki Syd-
neyssä 2000. Olympiakelpoiseksi on valittu 
lajin sprinttiversio, missä kilpaillaan alkupe-
räiseen verrattuna neljäsosamatkoilla. Tä-
män kilpailumuodon valtamaita ovat olleet 
Australia ja Iso-Britannia. Sydneystä kulta-
mitalit matkasivat kuitenkin Kanadaan (Si-
mon Whitfield) ja Sveitsiin (Brigitte McMa-
hon). Suomalaiset triathlonistit ovat menes-
tyneet hyvin täysmatkoilla, mutta olympiaki-
soissa heitä ei vielä ole nähty. 

 
Kilpailuosuuksina on 1,5 km uinti, 40 km 
pyöräily ja 10 km juoksu, jotka suoritetaan 
peräjälkeen ilman taukoja. 
 
Uintilajit 
 
Uinti 
 
Uinti on kuulunut aina kesäolympiakisojen 
ohjelmaan. Ateenassa 1896 uitiin merenlah-
dessa Pireuksen satamassa, 1900 Seine-jo-
essa, 1904 tekojärvessä ja 1908 yleisurheilu-
stadionin keskelle rakennetussa uima-altaas-
sa. Tukholmasta 1912 lähtien on olympiauin-
nit järjestetty erillisellä uimastadionilla. Sisä-
hallissa uitiin ensi kerran Lontoossa 1948, 
mutta ulkoilmassa on senkin jälkeen kilpailtu 
kuudesti (1952, 1960, 1984, 1992, 1996 ja 
2004).  

 
Olympia-altaan pituus oli vuosina 1908–20 
100 metriä, Pariisista 1924 lähtien 50 metriä. 
Pariisissa otettiin käyttöön myös ratoja erot-
tavat köydet.  

Selkäuinti tuli olympiaohjelmaan ensi kerran 
1900, rintauinti 1904. Perhosuinti erotettiin 
rintauinnista omaksi lajikseen vuoden 1956 
kisoissa. Neljän uintilajin yhdistelmä seka-
uinti tuli mukaan 1964, sekauintiviesti jo 
1960. Naiset pääsivät olympiauinteihin Tuk-
holmassa 1912.  
 
Yksissä kisoissa on eniten uintikultamitaleita 
voittanut Mark Spitz 1972: 4 henkilökohtais-
ta (100 ja 200 vu ja pu) ja 3 viesteissä. 
Vuonna 1988 DDR:n Kristin Otto voitti  4 
henkilökohtaista ja 2 viestikultaa. Eniten 
henkilökohtaisia kultamitaleita on voittanut 
unkarilainen Krisztina Egerszegi (5 kpl 1988-
96). USA:n Jennifer Thompson on sitä vas-
toin voittanut kaikki 8 kultamitaliaan vies-
teissä (1992–2000). Kristin Otto on ainoana 
voittanut kultaa kolmessa eri uintimuodossa 
(50 ja 100 vu, 100 su, 100 pu).   
 
Suomalaisuimarit ovat osallistuneet kaikkiin 
olympiakisoihin vuodesta 1908 lähtien. Arvo 
Aaltosen ja Antti Kasvion välillä oli 72 vuo-
den mitaliton aika. Suomalaisnainen on vain 
kerran uinut olympiakisojen A-finaalissa: Eila 
Pyrhönen oli neljäs 100 m perhosuinnissa 
1964.  
 
Kilpailujärjestelmä  
 
Alkuerissä tilastojen 24 parasta jaetaan ta-
saisesti kolmeen viimeiseen erään. 16 par-
haan ajan uinutta kilpailijaa selviytyy väli-
eriin, joista taas 8 parasta ajan perusteella. 
Pitkillä matkoilla (400 m ja yli) ja viesteissä 
alkueristä selviytyy suoraan finaaliin 8 par-
haan ajan uinutta. 
 
Taitouinti 
 
Taitouinti oli ensi kerran olympiaohjelmassa 
Los Angelesissa vuonna 1984. Mitalilajeina 
olivat vuoteen 1992 saakka yksilökilpailu ja 
parikilpailu. Atlantassa 1996 uitiin pelkästään 
joukkuekilpailu, mutta parikilpailu palasi oh-
jelmaan Sydneyssä 2000. Suomen Liisa Lau-
rila osallistui yksilökilpaan 1992 (sijoitus 
19.).  

 
Parikilpailun alkukilpailu koostuu teknisestä 
ohjelmasta (painoarvo 50 %) ja vapaaohjel-
masta (50 %). Kaksitoista parasta paria pää-
see loppukilpailuun, jossa uidaan jälleen va-
paaohjelma. Teknisen ohjelman ja finaaliva-
paaohjelman yhteispisteet ratkaisevat mitali-
järjestyksen. Joukkuekilpailussa kahdeksan 8 
uimarin joukkuetta ui teknisen ohjelman ja 
vapaaohjelman (painoarvot 50/50 %). Ar-
vostelussa teknisen suorituksen ja taiteelli-
sen vaikutelman painoarvot ovat 50%–50%. 
Aiemmin arvostelu painotti vapaaohjelmaa ja 
teknistä suoritusta. 
 

Uimahypyt 
 
Kerroshypyt olivat olympiaohjelmassa ensi 
kerran Saint Louisissa 1904, ponnahduslau-
tahypyt Lontoossa 1908. Naisten uimahypyt 
tulivat mukaan Tukholmassa 1912. Vuosina 
1912–24 hypättiin 'vaihtelevien' kerroshyp-
pyjen ohella suorien hyppyjen kilpailu, jossa 
suomalaisetkin olivat hyvin esillä. Toivo Aro 
(1912) ja Yrjö Valkama (1920) taistelivat 
molemmat mitaleista mutta jäivät lopulta vii-
densiksi – omia miehiä suosineiden ruotsa-
laistuomareiden ansiosta, kuten Suomessa 
asia nähtiin. Parikilpailut olivat Sydneyssä 
2000 ensimmäistä kertaa kisaohjelmassa.  

 
Historian menestyksekkäin uimahyppääjä on 
USA:n Greg Louganis, joka voitti Soulissa 
1988 toisen peräkkäisen tuplamestaruuden 
vaikka loukkaantui hengenvaarallisesti pon-
nahduslautakilpailun karsinnassa. Kahteen 
peräkkäiseen tuplaan on naisten puolella yl-
tänyt USA:n Patricia McCormick (1952-56). 
Neljissä kisoissa mitaleille ovat yltäneet Itali-
an Klaus Dibiasi (1964-76) ja Kiinan Xiong Ni 
(1988-2000).  
 
Monet uimahyppyjen olympiamitalisteista 
ovat olleet huomattavan nuoria. Berliinissä 
1936 naisten ponnahduslaudan voittanut 
amerikkalainen Marjorie Gestring on kesäki-
sojen nuorin tunnettu olympiavoittaja kaikki 
lajit huomioiden (13 v 8 kk 25 pv).  
 
Kilpailusääntöjä 
 
Kerroshypyissä hyppykorkeus on 10 metriä. 
Ponnahduslaudalla kilpaillaan olympiakisois-
sa 3 metristä. Yksilökilvassa on seitsemän 
tuomaria, joiden pisteistä (max 10) ylin ja 
alin putoavat pois. Muiden pisteet lasketaan 
yhteen ja kerrotaan hypyn vaikeuskertoimel-
la sekä tasausluvulla 0,6.  
 
Hyppyjen määrä (yksilökilpailuissa):  
 MPL NPL MKR NKR  
Alkuerä 6 5 6 5  
Välierä 5 5 4 4  
Finaali 6 5 6 5  
 
Alkuerässä hyppyjen vaikeutta ei ole rajoi-
tettu. 18 parasta kilpailijaa pääsee välierään, 
joissa hyppyjen vaikeuskertoimien yhteis-
määrän maksimi on ponnahduslaudalla 9,5, 
kerroksilla 7,6. Alku- ja välierän yhteispistei-
den perusteella 12 parasta selviytyy finaaliin, 
jossa ei ole vaikeusrajoituksia. Loppujärjes-
tys määräytyy välierän ja finaalin yhteispis-
teiden perusteella.  
Parikilpailuissa (synchronised diving) on yh-
deksän tuomaria: kummallakin hyppääjällä 
on kaksi omaa tuomaria, ja viisi arvioi hyp-
pyjen synkronointia. Parit suorittavat kukin 
viisi hyppyä, joista kahden vaikeuskerroin 
saa olla korkeintaan 2,0 ja kolme muuta 
ovat vapaita. 
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Vesipallo 
 
Vesipallo on ollut yhtäjaksoisesti kisaohjel-
massa vuodesta 1900 – se onkin vanhin 
olympiakisojen palloilulaji. Naisten vesipallo 
oli mukana ensimmäistä kertaa Sydneyssä 
2000. Eniten vesipallomitaleita on voittanut 
Unkarin Dezsö Gyarmati (3–1–1 1948-64). 
Suomi ei ole koskaan osallistunut olympia-
turnauksiin, ei edes kotikisoissa 1952.  

 
Vesipalloaltaassa ja sen reunalla on nähty 
usein dramatiikkaa. Antwerpenissä 1920 
yleisö oli hyökätä Ison-Britannian joukkueen 
kimppuun, kun tämä oli lyönyt isäntämaan 
Belgian finaalissa. Unkarin ja Neuvostoliiton 
ottelu päättyi veriseen tappeluun Melbour-
nessa 1956 Unkarin kansannousun jälkimai-
ningeissa. Olympiahistorian urheilullisesti tiu-
kin finaali nähtiin Barcelonassa 1992, kun 
Italia löi Espanjan kolmannella jatkoajalla  
 
Allaskoostumukseen kuuluu kuusi pelaajaa 
ja maalivahti. Ottelun tehokas peliaika on 4 
x 7 minuuttia. Miesten turnauksen 12 ja 
naisten turnauksen 8 joukkuetta pelaavat 
kahdessa lohkossa. Lohkon voittaja pääsee 
suoraan välieriin, lohkon kakkonen pelaa toi-
sen lohkon kolmosta vastaan välieräpaikas-
ta. Välierien voittajat etenevät finaaliin.  
 
Osallistujamaat 2004: 
 
Miesten turnaus: Kreikka, Venäjä, Saksa, 
Italia, Espanja, Unkari, Kroatia, Serbia ja 
Montenegro, USA, Kazakstan, Australia, 
Egypti. 
 
Naisten turnaus: Kreikka, USA, Kazakstan, 
Australia. 
 
Voimistelu 
 
Telinevoimistelu 
 
Voimistelu on kuulunut jossain muodossa 
kaikkien olympiakisojen ohjelmaan. Vuosien 
1908–20 kisoissa kilpailtiin henkilökohtaisten 
lajien ohella suurilla miehistöillä joukkuevoi-
mistelussa, jossa Suomi saavutti Lontoossa 
1908 pronssia ja Tukholmassa 1912 hopeaa 
(joukkueissa 26 ja 20 miestä).  

 
Suomi sai ensimmäisen henkilökohtaisen te-
linemitalinsa Amsterdamissa 1928 (Heikki 
Savolaisen hevospronssi) ja viimeisimmän 
(Olli Laihon hevoshopea) Mexicossa 1968. 
Lontoossa 1948 kolme suomalaista jakoi 
keskenään hevosen kultamitalin. Suomalais-

voimistelijoita ei ole vuoden 1972 jälkeen 
nähty kuitenkaan olympiakisoissa. Suomen 
naiset ovat osallistuneet olympiakisojen teli-
nevoimisteluun vain vuosina 1952 ja 1960.  
 
Nykyisen kaltainen kilpailujärjestelmä (jouk-
kuekilpailu, henkilökohtainen moniottelu ja 
telinekohtaiset kilpailut) on ollut käytössä 
vuodesta 1924. Miesten telineistä nuorin on 
permanto, joka tuli mukaan 1932, muut viisi 
olivat ohjelmassa jo Ateenassa 1896. Kuu-
den telineen valikoima vakiintui 1936. Naiset 
pääsivät mukaan Amsterdamissa 1928, mut-
ta vain joukkuekilpailulla. Naisten henkilö-
kohtainen moniottelu ja telinekilpailut otet-
tiin ohjelmaan vasta Helsingissä 1952.  
 
Erilliset telinefinaalit otettiin käyttöön 1960, 
erillinen henkilökohtainen moniottelufinaali 
1972. Aiemmin joukkue-, moniottelu- ja teli-
nemitalit oli jaettu samojen suoritusten pe-
rusteella. Sydneyssä 2000 kilpailtiin ensi ker-
ran ilman pakollisia liikkeitä. Toinen uutuus 
oli joukkuekilpailun finaali.   
 
Kilpailusääntöjä  
 
Alkukilpailu toimii karsintana kaikkiin finaa-
leihin. Kahdeksan parasta joukkuetta pääsee 
joukkuefinaaliin, jossa 6 hengen joukkueista 
kullakin telineellä esiintyy 3 voimistelijaa. Al-
kukilpailun 24 parasta voimistelijaa yhteis-
pisteissä selviytyvät moniottelun finaaliin 
(max 2/maa) ja kunkin telineen 8 parasta te-
linekohtaisiin finaaleihin (max 2/maa). Fi-
naalit aloitetaan jälleen nollapisteistä.  
 
Kaksi tuomaria arvioi kunkin suorituksen läh-
töpistearvon (max 10). Kuusi muuta tuoma-
ria vähentävät tästä suorituksen puhtauden 
mukaan. Loppupistemäärä on neljän keskim-
mäisen arvosanan keskiarvo.  
 
Rytminen voimistelu 
 
Rytminen voimistelu pääsi olympiakisoihin 
Los Angelesissa 1984. Tosin jo vuosien 1952 
ja 1956 kisoissa naisten voimisteluohjelmaan 
oli kuulunut joukkuevoimistelu käsivälinein. 
Henkilökohtainen neliottelu oli ainoa olym-
piakilpailu vuosina 1984–92. Joukkuekilpailu 
tuli mukaan Atlantassa 1996. Hanna Laiho 
osallistui olympiakisoihin 1992 (25. sija), 
Katri Kalpala 1996 (34.) ja Heini Lautala 
2000 (23.).  

 
Henkilökohtaisen neliottelun välinevalikoima 
(vaihtoehtoina naru, vanne, keilat, pallo ja 
nauha) vaihtuu kahden vuoden väliajoin. 
Ateenassa 2004 neliottelun välineet ovat 
vanne, pallo, keilat ja nauha. Alkukilpailun 
10 parasta voimistelijaa pääsee finaaliin, jo-
hon lähdetään nollapisteistä. Joukkuekilpai-
lussa on kaksi ohjelmaa: 5 nauhaa sekä 3 
narua/2 palloa. Joukkueessa voi olla kuusi 
jäsentä, joista viisi esiintyy yhdessä ohjel-
massa. Alkukilpailun kahdeksan kärkijoukku-

etta pääsee finaaliin, johon lähdetään nollil-
ta.  
 
Tuomaristo arvostelee liikkeen teknisen vai-
keusarvon, taiteellisen vaikutelman ja suori-
tuksen. Kukin osa-alue kattaa kolmanneksen 
yhteispisteistä.  
 
Trampoliinivoimistelu 
 
Trampoliiniurheilu on lähtöisin USA:sta. Syd-
neyssä 2000 laji oli ensimmäistä kertaa 
olympiaohjelmassa. Sekä miesten että nais-
ten kultamitali matkasi Venäjälle. Ateenassa 
lajin osallistujakiintiö on 16 miestä ja 16 
naista.  

 
Alkukilpailu koostuu pakollisesta ja vapaaoh-
jelmasta. Kahdeksan parasta kilpailijaa sel-
viytyy finaaliin, jossa hypätään uusi vapaa-
ohjelma nollapisteistä. Ohjelma koostuu 10 
erilaisesta hypystä, jotka esitetään yhtenä 
sarjana. Tuomaristo arvioi ohjelman vaikeus-
asteen ja suorituksen. Huiput esittävät ne-
losvoltteja erilaisin kiertein. Trampoliinin mi-
tat ovat 4,25 x 2,14 m. Sen korkeus on noin 
1,5 metriä maanpinnasta. Katon minimikor-
keus on 8 metriä. 
 
Yleisurheilu 
 
Pikajuoksut 
 
100 metriä 
 
Sata metriä on ollut sprintterien kuninkuus-
matka ensimmäisistä nykyaikaisista olympia-
kisoista 1896 lähtien. Vuosien 1900 ja 1904 
kisojen ohjelmassa oli tosin vielä lyhyempi 
kilpailu, 60 m.  
 
USA on hallinnut olympiakisojen suoranmat-
koja niin miesten kuin naisten puolella. Se 
on kerännyt mitalisaldot 15-13-5 (miehet) 
sekä 10-4-2 (naiset). Miesten puolella Iso-
Britannialla on kolme kultaa ja naisissa Aust-
ralialla kaksi.  
 
Miesten puolella ihonväriä merkittävämpi ja-
kaja on ollut kieli. Peräti 21 kaikkiaan 23:sta 
100 m olympiavoittajasta on kotoisin englan-
ninkielisestä maasta. Ainoastaan länsisaksa-
lainen Armin Hary (1960) ja Neuvostoliiton 
Valeri Borzov (1972) ovat kyenneet murta-
maan englannin ylivallan. Ainoana miehenä 
kahteen virallisten kisojen olympiakultaan 
100 metrillä on yltänyt Carl Lewis (1984 ja 
jälkikäteen 1988). Naisten puolella samaan 
ovat yltäneet USA:n Wyomia Tyus (1964 ja 
1968) sekä Gail Devers (1992 ja 1996).  
 
Vain voittajat muistetaan – vuosien 1896–
1928 kisoissa pikamatkoilla otettiin virallinen 
aika vain voittajalle. Muiden ajat arvioitiin tai 
tappio ilmoitettiin metreissä. Nykyäänkin voi-
massaoleva tuulilukema  2 m/s tuli ennätys 
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kelpoisuuden ehdoksi 1936 kisojen aattona. 
Sitä ennen myötätuulen merkitystä arvioitiin 
’sormituntumalla’ tapauskohtaisesti. 
 
Tommi Hartonenosallistui Sydneyssä 2000 
miesten 100 metrin kisaan ensimmäisenä 
suomalaisena vuoden 1972 jälkeen. Suomen 
menestys on ollut naisten varassa: Helinä 
Marjamaa ylsi välieriin Los Angelesissä 1984, 
samoin Sisko Hanhijoki Barcelonassa 1992.   
  
200 m 
 
200 metrin juoksua voidaan luonnehtia 
olympiahistorian perinteikkäimmäksi matkak-
si. "Stadion-juoksu" (192 m) oli ainoana laji-
na ohjelmassa jo 776 eaa., mistä lähtien on 
säilynyt laji- ja voittajaluetteloita. Ensimmäi-
sissä nykyaikaisissa olympiakisoissa 1896 ei 
kahtasataa metriä kuitenkaan juostu. Matka 
tuli mukaan vasta Pariisissa 1900. Naisten 
olympiaohjelmaan 200 metrin kisa otettiin 
mukaan Lontoossa 1948. Se olikin naisten 
pisin olympiamatka vuosien 1948–56 kisois-
sa. 
 
Kaarrematkalla USA:n miehet ovat kerän-
neet vielä enemmän voittoja kuin satasella. 
USA on vienyt 16 kultaa, kun muille on jää-
nyt yhteensä vain 7 (Italia ja Kanada 2). 
USA komeilee mitalitilaston ykkösenä myös 
naisten puolella (6-1-1). DDR ehti saalistaa 
mitalisaldon 3-0-2. 
 
Ainoastaan DDR:n Bärbel Wöckel (ex-Eckert) 
on pystynyt uusimaan puolen ratakierroksen 
olympiavoiton. Wöckel oli nopein vuosien 
1976 ja 1980 kisoissa. 
 
Jamaikan Merlene Ottey juoksi 200 m:n 
olympiafinaalissa viisi kertaa 1980-96 voitta-
en neljä mitalia, mutta kulta jäi puuttumaan. 
Puolan Irena Szewiñska on ollut kolmesti mi-
talilla (hopeaa 1964, kultaa 1968 ja pronssia 
1972). 
 
Suomen miesten paras olympiasuoritus on 
Tommi Hartosen välieräpaikka Sydneystä 
2000. Naisten välierissä ovat juosseet Helinä 
Marjamaa (1984) ja Sisko Hanhijoki (1992).  
  
400 m 
 
USA:n juoksijat ovat hallinneet miesten rata-
kierrosta (mitalisaldo 17-11-9). Jamaikan 
kultakausi osui vuosiin 1948–52 (Arthur Wint 
1948, George Rhoden 1952). 
 
Naisten ratakierroksella on kilpailtu olympia-
kisoissa vasta vuodesta 1964 lähtien. Me-
nestynein maa on ollut Ranska, jolla on kol-
me kultaa (Colette Besson 1968, Marie-José 
Pérec 1992 ja 1996). Pérec on ainoa 400 
metrillä kaksissa kisoissa kultaan yltänyt nai-
nen. Miesten puolella samaan on yltänyt 
USA:n Michael Johnson (1996 ja 2000). 
 
Eurooppalaisilla on ollut alati vaikeuksia 
miesten 400 metrillä. Vuosina 1984-88 lop-
pukilpailussa ei nähty yhtään eurooppalaista, 
1992 vain britti David Grindley, Atlantassa 
britit Roger Black ja Iwan Thomas, Sydneys-
sä Puolan Robert Mackowiak.  

Ehkä kuuluisin olympialaisista ratakierroksis-
ta on 1924 Pariisin kisa. Harras uskovainen 
skotti Eric Liddell ei halunnut kilpailla sun-
nuntaisin ja joutui vaihtamaan päämatkansa 
100 metrin tilalle ratakierroksen, jonka hän 
yllättäen voitti.  
 
Melbournessa 1956 suomalainen Voitto Hell-
sten jakoi pronssin N-liiton Ardalion Ignatje-
vin kanssa. Pirjo Häggman jäi Montrealissa 
1976 pronssimitalista yhden sadasosan pää-
hän. Suomalaisnaisia on olympiakisojen rata-
kierroksella nähty viimeksi Moskovassa 1980 
(Häggman), miehiä 1976 (Markku Kukkoaho 
ja Ossi Karttunen).   
 
110/100 m aidat 
 
Miesten pika-aidat on amerikkalaisten kaik-
kein ylivoimaisimmin hallitsema yleisurheilu-
laji. He ovat voittaneet 24:sta tarjolla ollees-
ta mestaruudesta peräti 18 (1980 he eivät 
boikotin takia päässeet yrittämään). Lisäksi 
USA:n aitureilla on 17 hopeaa ja 16 prons-
sia; kolmoisvoittoja heillä on kahdeksan 
(vuosilta 1900, 1904, 1908, 1912, 1948, 
1952, 1956 ja 1960). Kahteen kultamitaliin 
110 metrin aidoissa ovat yltäneet vain Lee 
Calhoun (1956, 1960) ja Roger Kingdom 
(1984, 1988). 
 
Kuuban Alejandro Casañas jäi 1976 hopealle 
Ranskan Guy Drutin jälkeen kolmen sadas-
osan erolla. Moskovassa 1980 Casañas me-
netti kultamitalin vielä pienemmällä margi-
naalilla, kun DDR:n Thomas Munkelt oli sa-
dasosan nopeampi. Kuubalainen olisi voinut 
olla mitalipallilla jo 1972  mutta loukkaantui 
kilpailupäivänä astuttuaan lasinsiruihin. 

 
Naisten aitamatka oli vuosien 1932–68 ki-
soissa 80 metriä. Naisten mestaruustilasto 
on hyvin tasainen: DDR:llä ja Australialla on 
molemmilla kolme kultaa. Ludmila Engquis-
tistä tuli Atlantassa 1996 ensimmäinen ruot-
salainen yleisurheilun naiskultamitalisti.  
 
Arto Bryggare voitti pronssia Los Angelesissa 
1984. Ennen häntä parhaita suomalaissaavu-
tuksia olivat Bengt Sjöstedtin (1928) ja Väi-
nö Suvivuon (1952) välieräpaikat. Manuela 
Bosco osallistui pika-aitoihin Sydneyssä 
2000. Edellinen suomalainen naispika-aituri 
oli Sirkka Norrlund Tokiossa 1964. 
  
400 m aidat 
 
USA dominoi myös miesten pitkien aitojen 
mitalitilastoa – 17 kultaa, 10 hopeaa ja 9 
pronssia. Miesten tilaston kakkosena on Iso-
Britannia kahdella kullalla. Naisten viiden kil-
pailun (1984-2000) voitot ovat menneet 
kaikki eri maihin. 
 
Suomella on yksi mitali: Erik "Erkka" Wilen 
voitti hopeaa 1924 Pariisissa. Samoissa ki-
soissa välieriin selvisi radioselostajana pa-

remmin tunnettu Martti Jukola. Naisten puo-
lella ainoa suomalaisedustaja on ollut Tuija 
Helander, joka selvisi 1984 loppukilpailuun 
(7. sija ). Suomalainen miesaituri on viimeksi 
ollut tulessa 1976, jolloin Ari Salin putosi al-
kuerissä. 
 
Kolmesti mitaleille on yltänyt kaksi miestä: 
amerikkalaiset Morgan Taylor (kultaa 1924, 
pronssia 1928,-32) sekä Edwin Moses (kul-
taa 1976, -84 ja pronssia 1988). Lajia 10 
vuotta hallinnut Moses ei boikotin vuoksi 
päässyt yrittämään kolmatta voittoaan Mos-
kovaan 1980. 
Amadou Dia Bân hopea Barcelonassa 1992 
oli Senegalin ensimmäinen olympiamitali. 
Sambia sai puolestaan ensimmäisen yleisur-
heilumitalinsa 1996 Atlantassa, kun Samuel 
Matete juoksi hopealle. Saudi-Arabian Hadi 
Souan Somayli teki maalleen saman palve-
luksen Sydneyssä 2000. 
  
4 x 100 m 
 
4 x 100 metrin viesti on ollut miesten olym-
piaohjelmassa Tukholmasta 1912, naisten 
ohjelmassa Amsterdamista 1928 lähtien. 
 
Pikaviesti on herkkä laji, jossa vaihtorikot ja 
kapulan putoamiset tarjoavat yllätyksiä. La-
jin mahtimaa USA on karahtanut hylkäämi-
siin kolmesti (1912, 1960 ja 1988), ja kerran 
boikotti esti kultamitalin noutamisen (1980). 
Ainoan kerran USA on voitettu juoksemalla 
Atlantassa 1996, kun Kanada meni edelle. 
Olympiaviestien erikoismies Frank Wykoff 
juoksi USA:n paidassa kolme kultamitalia 
vuosina 1928–36. 
 
USA on hallinnut ylivoimaisesti myös naisten 
pikaviestiä (9-2-2), sillä mitalitilaston kakko-
sena olevalla DDR:llä on vain kaksi kultami-
talia. Evelyn Ashford juoksi kolmessa peräk-
käisessä kultamitaliviestissä 1984–92.   
  
4 x 400 m 
 
Pitkä viesti on ollut usein olympiayleisurhei-
lun paras kisa. 4 x 400 metriä juostiin olym-
piakisoissa ensi kerran Tukholmassa 1912. 
Lontoossa 1908 ohjelmassa oli viestikisa, 
jossa osuudet olivat 200+200+400+800 m. 
Naisten olympiaohjelmaan pitkä viesti tuli 
vasta 1972.   
 
USA on hallinnut myös miesten pitkää vies-
tiä: 15 kultaa, kun muut maat ovat voitta-
neet ainoastaan 5. Naisten puolella USA on 
voittanut kolmesti kuten myös Neuvosto-
liitto/IVY. DDR ylsi kahteen kultaan. 
 
Vuoden 1984 kisoissa sai ensi kerran käyttää 
alkuerissä eri juoksijoita kuin finaalissa. 
Muutosta vauhditti voittajajoukkue Neuvos-
toliiton sääntöjenvastainen toiminta Mosko-
vassa 1980, kun se vaihtoi juoksijoita lääkä-
rintodistuksen perusteella.   
 
Kestävyys lajit 
 
800 m 
 
Keskimatkat 800 m ja 1500 m ovat olleet 
ohjelmassa alusta lähtien. Vuonna 1896  
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kummatkin matkat voitti Edwin Flack, joka 
olikin Australian ainoa edustaja Ateenassa.  
 
Iso-Britannian juoksijat ovat perinteisesti ol-
leet vahvoja keskimatkoilla. Brittien kuudes-
ta 800 metrin kultamitalista viimeisimmän 
voitti Steve Ovett Moskovasta 1980.  Sebas-
tian Coe jäi kahdesti hopealle lempimatkal-
laan 800 metrillä (hopeaa 1980 ja 1984), 
mutta voitti kummallakin kerralla 1500 met-
rin kultamitalin.  
 
Kolme miestä on yltänyt kahteen olympia-
voittoon kahdella ratakierroksella: Douglas 
Lowe GBR (1920, 1924), Malvin Whitfield 
USA (1948, 1952) ja Peter Snell NZL (1960, 
1964). 
 
Neuvostoliiton (ja tarkemmin Ukrainan) Na-
dezhda Olizarenkon voittoaika 1980 Mosko-
van kisoista 1.53,43 on vanhin juoksumatko-
jen olympiaennätys. ME-nainen Jarmila Kra-
tochvilová (TCH) ei päässyt 1984 yrittämään 
olympiavoittoa boikotin takia.  
 
Naisten matka oli ohjelmassa jo vuonna 
1928, mutta radalla hoipertelevat naiset he-
rättivät tuolloin kauhua miespuolisissa urhei-
lujohtajissa. Seurauksena IAAF kielsi naisilta 
yli 200 metrin juoksukilpailut. Naisten 800 
metriä palasi olympia-ohjelmaan vasta 1960. 
  
1500 m 
 
Mailin juoksua on pidetty yleisesti yleisurhei-
lun "Sinisenä nauhana" (Blue ribbon) eli ar-
vokkaimpana lajina. Traditiota on toki vah-
vistanut brittien hyvä menestys ’omalla mat-
kalla’. Brittien viiden voiton jälkeen parhaat 
maat ovat Uusi-Seelanti, Suomi ja Kenia kol-
mella kultamitalilla. Paavo Nurmen (1924) ja 
Harri Larvan (1928) lisäksi suomalaissankari 
on ollut Pekka Vasala (1972). 
 
1500 metrin juoksu on tarjonnut vuosien 
mittaan muutamia suuryllätyksiä. Joseph 
Barthel kukisti suosikit Helsingissä 1952 voit-
tamalla Luxemburgille sen edelleenkin aino-
an kesäkisojen kultamitalin (taidelajeissa li-
säksi kaksi). Soulissa Kenian Peter Rono kiri 
lopussa brittisuosikkien Peter Elliottin ja Ste-
ve Cramin ohitse. Barcelonassa taas isäntä-
maan Fermín Cacho kukisti afrikkalaissuosi-
kit.  
 
Naisten 1500 metriä tuli olympiaohjelmaan 
vasta Münchenissä 1972. Naisten keskimat-
kojen suurimmat sankarit ovat venäläisiä: 
Tatjana Kazankina (1976) ja Svetlana Mas-
terkova (1996) ovat voittaneet 800 m ja 
1500 m samoissa kisoissa. Ylivoimaisin voit-
taja on ollut Romanian Paula Ivan, joka jätti 
Soulissa 1988 hopeamitalistia peräti 6,28 se-
kuntia.  
 
Olympiakisojen keskimatkoilla on nähty vii-
meksi suomalaisväriä 1988 Soulissa (Ari Su-
honen). Viimeisin naisedustajamme on ollut 
Nina Holmén Montrealissa 1976.   
 
5000 m  
 
Pitkät ratajuoksut 5000 m ja 10 000 m tuli-
vat molemmat olympiaohjelmaan Tukhol-

massa 1912. Suomi pysyy vielä pitkään 5000 
m:n mitalitilaston kärkimaana. Suomella on 
kaikkiaan 7 kultaa, kun muista maista aino-
astaan Etiopia on yltänyt edes kahteen voit-
toon! Vuosina 1924–36 suomalaiset voittivat 
neljä perättäistä finaalia. Viimeisin suoma-
laismitali on Kaarlo Maaningan pronssi Mos-
kovasta 1980. 
 
5000 m:n ja 10 000 m:n tuplan on voittanut 
viisi juoksijaa: Hannes Kolehmainen (1912), 
Emil Zátopek TCH (1952), Vladimir Kuts URS 
(1956), Lasse Virén (1972 ja 1976) sekä Mi-
ruts Yifter ETH (1980). Eri kisoissa molem-
mat matkat ovat voittaneet Paavo Nurmi  
(kymppi 1920 ja 1928, viitonen 1924) ja Vil-
le Ritola (kymppi 1924, viitonen 1928). 
 
Paavo Nurmi oli mitaleilla kolme kertaa 
(1920–28). Saksan Dieter Baumann oli At-
lantassa lähellä nousta rinnalle, mutta Soulin 
hopeamitalisti ja Barcelonan voittaja jäi lo-
pulta neljänneksi. 
 
Naisten olympiaohjelmassa oli vuosina 
1984–1992 3000 metrin kilpailu. Ensimmäi-
nen 5000 metrin juoksu nähtiin Atlantassa 
1996. 
 
Suomalaismies on viimeksi osallistunut olym-
piakisojen pitkille ratamatkoille (5000/10 000 
m) Barcelonan kisoissa 1992 (Risto Ulmala).  
 
10 000 m  
 
Myös kympillä suomalaiset pitävät mitalitilas-
ton kärkipaikkaa ylivoimaisesti 15 mitalillaan 
(7-4-4). Etiopialla on kolme miesten ja kaksi 
naisten kultaa, Neuvostoliitolla on kaksi 
miesten mestaruutta ja yksi naisten voitto. 
Myös Marokolla ja Tshekkoslovakialla on 
kaksi miesten kultamitalia. 
 
10 000 m tuli viitosen tavoin ohjelmaan 
1912. Naisten kymppi juostiin ensi kerran 
Soulissa 1988. Suomalaiset veivät neljä en-
simmäistä miesten kultamitalia, kunnes 1932 
Puolan Janusz Kusociñski katkaisi voittosar-
jan.  
 
Kahteen peräkkäiseen voitton ovat pystyneet 
Emil Zátopek (1948, 1952), Lasse Virén 
(1972,1976) ja Haile Gebrselassie (1996, 
2000). Paavo Nurmi (1920, 1928) ja Etiopian 
Derartu Tulu (1992, 2000) voittivat toisen 
kultamitalinsa kahdeksan vuoden tauon jäl-
keen.  
 
Australian suuri poika Ron Clarke ei koskaan 
voittanut olympiakisoissa, mutta altruisti Zá-
topek antoi "Erämaan pikajunalle" yhden 
omistaan. 
 
Suomen olympiahistorian legendaarisiin het-
kiin kuuluu kymppitonnin kolmoisvoitto   
Berliinissä 1936: 1. Ilmari Salminen, 2. Arvo 
Askola, 3. Volmari Iso-Hollo.   
 
Maraton  
 
Maraton ei kuulunut antiikin olympiakisojen 
ohjelmaan: pisin niissä juostu matka oli 
4.614 metriä. Maratonin yhteys antiikkiin liit-
tyy historiankirjoittajiin. Vuosina 120–180 

jKr. elänyt Lukianos yhdisti Herodotoksen ja 
Plutarkhoksen kertomukset ateenalaisista 
’päiväjuoksijoista’ ja näin syntyi myytti Mara-
thonista Ateenaan juosseesta Pheidippidees-
tä, joka kaatui kuolleena maahan iloiset so-
takuulumiset kerrottuaan. Marathonin taiste-
lun (490 eKr.) päätyttyä sanansaattaja epäi-
lemättä lähetettiin Ateenaan, mutta hänen 
nimensä ei ole tiedossa ja hän tuskin kuoli 
noin 37 kilometrin matkan suoritettuaan. 
Pheidippides-niminen lähetti lienee juossut 
Ateenasta Spartaan, joka olikin paljon vaati-
vampi suoritus (250 km).   
 
Kun paroni Pierre de Coubertin ryhtyi järjes-
tämään nykyaikaisia olympiakisoja 1890-lu-
vulla, maratonjuoksu otettiin mukaan lajioh-
jelmaan. Idean isä ei kuitenkaan ollut Cou-
bertin vaan hänen maanmiehensä, antiikin 
kielten professori Michel Bréal, joka 1894 
ehdotti Marathon-Ateena-juoksua ensim-
mäisten kisojen lajiohjelmaan ja lahjoitti 
voittajalle hopeapokaalin. 
 
Mistä sitten tarkka metrimäärä 42 195? Lon-
toon olympiakisoissa 1908 juoksun lähettä-
jäksi haluttiin Walesin prinsessa, ja hän ha-
lusi juoksijoiden lähtevän Windsorin linnan 
pihalta. Matkan pituudeksi saatiin näin 26,2 
mailia eli 42 195 metriä. Brittiläisten vaiku-
tusvalta oli yleisurheilun sääntöasioissa vah-
va, ja kun IAAF vuonna 1921 Pariisin olym-
piakisojen lajiohjelmasta päättäessään halusi 
määritellä maratonin pituuden tarkasti, stan-
dardiksi tuli englantilaisten mittaama luke-
ma. 
 
Olympiavoiton uusimiseen ovat pystyneet 
Etiopian Abebe Bikila (1960, -64) ja DDR:n 
Waldemar Cierpinski (1976, -80). Suurista 
juoksumaista Iso-Britannia ja Kenia eivät ole 
koskaan saaneet maratonkultaa. Naisten 
maraton tuli lajiohjelmaan Los Angelesissa 
1984. 
 
Suomalaiset maratoonarit olivat mitaleilla 
neljissä olympiakisoissa perättäin 1920–32. 
Hannes Kolehmainen voitti kultaa Antwerpe-
nissä 1920 ja Albin Stenroos teki saman Pa-
riisissa 1924. Martti Marttelin juoksi pronssia 
1928, Armas Toivonen 1932.  Suomen vii-
destä maratonin olympiamitalista viimeisim-
män toi Veikko Karvonen Melbournesta 1956 
(pronssia).  
 
Suomen miesmaratoonareilta on jäänyt vain 
kahdet kisat käymättä: Soul 1988 ja Sydney 
2000. Sydneyssä ei ensimmäisen kerran 
nähty suomalaisnaisiakaan.   
  
3000 m esteet 
 
3000 metrin estejuoksu vakiintui lopullisesti 
yleisurheilun lajiohjelmaan Antwerpenissä 
1920. Sitä ennen estejuoksun olympiamatkat 
olivat vaihdelleet 2500:sta 4000:een metriin.  
Naisten estejuoksu ei ole Ateenassa 2004 
vielä olympialaji. 
 
Esteiden olympiahistoriassa on otettu neljä 
kolmoisvoittoa: Iso-Britannia 1900 (matkana 
4000 m), Suomi Amsterdamissa 1928 (Toivo 
Loukola, Paavo Nurmi ja Ove Andersen), 
Ruotsi 1948 ja Kenia 1992. Suomen Volmari  
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Iso-Hollo on ainoa esteiden kaksinkertainen 
olympiavoittaja (1932–36). Kenia on voitta-
nut seitsemän kultamitalia, joukossa viisi vii-
meistä kisaa. Kenialaisia esteiden olympiami-
talisteja on peräti 14, mutta yksikään heistä 
ei ole voittanut enempää kuin yhden mitalin.  
 
Kaksi miestä on juossut olympiakultaa sekä 
3000 m esteissä että sileillä matkoilla: Ville 
Ritola (viisi kultaa, joukossa esteet 1924) ja 
Kenian Kipchoge Keino (1500 m 1968, es-
teet 1972).  
 
Viimeisin estejuoksun suomalainen olympia-
kävijä on Ville Hautala, joka karsiutui Barce-
lonan alkuerässään 1992. 
 
Kävely 
 
Kävelijät esiintyivät olympia-areenalla ensi 
kerran vuoden 1906 Ateenan välikisoissa. Vi-
rallisten kisojen olympialajiksi kävely tuli 
Lontoossa 1908. Olympiamatkat ovat vuosi-
en varrella pidentyneet – lyhin olympiaki-
soissa kävelty kilpamatka on ollut 1500 met-
riä (välikisoissa 1906).  
 
Alkuaikojen olympiakävelyt käytiin kaikki ra-
dalla. 50 kilometrin maantiekävely tuli ohjel-
maan Los Angelesissa 1932. Radalla kävel-
tiin viimeisen kerran Helsingissä 1952 (10 
000 m). Melbournesta 1956 lähtien ratakä-
vely korvattiin toisella, 20 km:n maantieki-
salla. Naisten 10 km:n kävely tuli ohjelmaan 
Barcelonassa 1992. Naisten kilpailumatka pi-
dennettiin 20 km:iin Sydneyssä 2000. 
 
Kävelyn ensimmäinen olympialegenda oli 
Italian Ugo Frigerio, joka voitti kolme kultaa 
ratamatkoilla 1920–24. Neuvostoliiton Vladi-
mir Golubnitshi voitti 20 km:llä neljä peräk-
käistä mitalia 1960–72 (K–P-–K–H). Italian 
Maurizio Damilanon  sijoitukset 20 km:llä 
1980–92 olivat 1–3–3–4. Robert Korzeniows-
ki teki Sydneyssä 2000 monella tapaa olym-
piahistoriaa. Puolalaisesta tuli ensimmäinen 
kävelijä, joka on voittanut kultaa sekä 20 ja 
50 km:llä, vieläpä samoissa kisoissa, sekä 
ensimmäinen 50 km:n kaksinkertainen voit-
taja. Pisin mitalisarja 50 km:llä on Ruotsin 
John Ljunggrenillä: kultaa 1948, pronssia 
1956, hopeaa 1960. Venäjän Jelena Nikola-
jeva on naisten paras olympiakävelijä: ho-
peaa 10 km:llä 1992, kultaa 1996. 
 
50 km:n ylivoimaisin olympiavoittaja on ollut 
DDR:n Christoph Höhne, joka 1968 jätti kak-
kosta yli 10 minuuttia. Miesten 20 km:n suu-
rin voittomarginaali britti Kenneth Matthew-
sin nimissä v. 1964: 1 min 39 sek. 
 
Hylkäykset ovat usein tuoneet lisädramatiik-
kaa olympiakävelyihin. Barcelonassa 1992 
naisten 10 km:llä ensimmäisenä maalilinjan 
ylittänyt IVY:n Alina Ivanova hylättiin vasta 
maaliintulon jälkeen. Ikävimmin kävi Syd-
neyssä 20 km:n voittoa jo juhlineelle meksi-
kolaiselle Bernardo Seguralle, joka sai tiedon 
hylkäyksestään vastaanottaessaan suorassa 
lähetyksessä maansa presidentin onnitteluja.  
 
Ensimmäinen suomalainen olympiakävelijä 
oli Pekka Viljanen (14. 50 km:llä 1952).  
Suomen parhaat olympiasaavutukset ovat 

kaksi neljättä sijaa: Reima Salonen (50 km) 
1984 ja Sari Essayah (10 km) 1992. Valentin 
Kononen sijoittui 50 km:llä kahdesti peräk-
käin (1992 ja 1996) seitsemänneksi. Yksi 
’puolittainen’ mitali Suomella on. 50 km kä-
vely ei poikkeuksellisesti kuulunut Montrealin 
ohjelmaan 1976. Lajissa järjestettiin korvaa-
va MM-kisa Malmössä, jossa Reima Salonen 
käveli pronssille. 
 
Hypyt ja ottelut 
 
Korkeushyppy 
 
Ainoastaan USA:n ja Neuvostoliiton hyppää-
jät ovat pystyneet voittamaan enemmän 
kuin yhden kultamitalin miesten korkeushy-
pyssä. USA:n mitalisaldo on 13-12-8 ja Neu-
vostoliiton 4-1-3. Myös naisten korkeudessa 
USA on mitalitaulukon kärjessä 4 kultamita-
lilla. Romanialla ja Ranskalla on molemmilla 
kaksi kultaa. 
 
Rimanylitystapa on muuttunut saksityylistä 
ulkojalkaan ja sisäjalan kautta kierähdyk-
seen. Nykyinen floppi-tyyli tuli tunnetuksi 
Mexicon kisoissa 1968, kun Dick Fosbury 
voitti kisan selkä edellä. 
 
Ruotsin Bo Ekelund sai pronssia 1920 kisois-
sa. Hän oli IAAF:n sihteeri 1930-46 ja KOK:n 
jäsen 1948-65. Helsingissä 1952 kultaa voit-
tanut USA:n Walt Davis voitti myöhemmin 
kaksi koripallon NBA-mestaruutta.   
 
Miesten korkeushypyssä kukaan ei ole voit-
tanut kahta kultaa. Naisten kilpailussa voiton 
uusimiseen ovat pystyneet Romanian Iolan-
da Balas (1960–64) ja Länsi-Saksan Ulrike 
Meyfarth (1972 ja 1984). 
 
Professori Lauri "Tahko" Pihkala osallistui 
1908 Lontoossa korkeushyppyyn (tulos 166 
cm). Viimeisin suomalainen osallistuja on ol-
lut Mika Polku Sydneyssä 2000. Paras suo-
malaissijoitus on Kalevi Kotkaksen 4. sija 
Berliinissä 1936. Kotkas oli kisan paras eu-
rooppalainen USA:n ottaessa kolmoisvoiton. 
  
Seiväshyppy 
 
Jos ovat amerikkalaiset hallinneet montaa 
muutakin lajia, niin seiväshypyssä heidän 
herruutensa on kiistattomin (mitalisaldo 18-
13-11). USA:n hyppääjä voitti kultaa kaikissa 
olympiakisoissa vuosina 1896-1968. Kuusi-
toista peräkkäistä olympiavoittoa samaan 
maahan samassa lajissa on ennätys kaikki 
urheilumuodot mukaan lukien. 
 
Amerikkalaisten kultakausi päättyi 1968 
Méxicon kisoihin (ja Bob Seagreniin). Münc-
henissä 1972 IAAF:n sääntötulkinnat sotki-
vat USA:n hyppääjien pasmat (kultamitalin 
vei vanhoilla seiväsmalleilla harjoitellut 
DDR:n Wolfgang Nordwig). Amerikkalaiset 
palasivat kultakantaan vasta Sydneyssä 
2000 (Nick Hysong). Olympiahistorian paras 
seiväsmitalisti on Bob Richards, joka voitti 
kultaa 1952 ja 1956 sekä pronssia 1948. Le-
gendaarisen Sergei Bubkan ainoaksi olym-
piamitaliksi jäi kulta Soulissa 1988. Vuonna 
1992 Bubka jäi avauskorkeudessa ilman tu-
losta, 1996 hän luovutti loukkaannuttuaan 

karsinnassa. Naisten seiväshyppy tuli olym-
pialajiksi Sydneyssä 2000, ja ensimmäinen 
mestaruus matkasi sekin USA:han (Stacy 
Dragila). 
 
Suomalaishyppääjiä nähtiin olympiakilpailuis-
sa joka kerta vuosina 1936–1996. Seiväs on 
näin yleisurheilulaji, jossa suomalaisilla on 
ollut pisin osanottoputki. Suomalaismitaliste-
ja on ollut kolme: Erkki Kataja voitti hopeaa 
1948 Lontoossa ja Eeles Landström pronssia 
1960 Roomassa. Politiikassa sittemmin kun-
nostautunut Antti Kalliomäki oli lähellä kulta-
mitalia 1976 Montrealissa, mutta sai lopulta 
hopeaa samalla tuloksella (550) kisan voitta-
neen Puolan Tadeusz Œlusarskin kanssa.   
  
Pituushyppy 
 
Olympiahistorian tunnetuin hyppy on eittä-
mättä USA:n Bob Beamonin ensimmäisen 
kierroksen haamusuoritus 1968 Méxicon ylä-
ilmassa. Tulos 890 merkitsi 55 sentin paran-
nusta maailmanennätykseen.  
 
Lähes yhtä suurena ihmeenä voi pitää Carl 
Lewisin neljää perättäistä kultamitalia (1984-
96). Atlantan suorituksellaan Lewis nousi 
kiekonheittäjä Al Oerterin rinnalle peräkkäi-
sissä olympiavoitoissa.  
 
Amerikkalaiset ovat vieneet 24 jaossa ollees-
ta miesten olympiakullasta 20. Ruotsi 
(1920), Iso-Britannia (1964), DDR (1980) ja 
Kuuba (2000) ovat vieneet loput. Naisten ti-
lasto on sen sijaan tasainen: kärkitilan jaka-
vat kahden kullan Neuvostoliitto, Romania ja 
Saksa.  
 
Naisten pituushypyn valtias on ollut Saksan 
Heike Drechsler, joka on ainoana voittanut 
kahdesti kultaa (1992 ja 2000) ja lisäksi yh-
den hopean (1988 DDR:lle).  
 
Viimeisin suomalainen mieshyppääjä olym-
piakisoissa on ollut Jarmo Kärnä Soulissa 
1988 (10.). Ainoan mitalin Suomi on saanut 
1956 Melbournesta, kun Jorma Valkama 
ponnisti pronssille. Suomen naishyppääjien 
paras olympiasaavutus on Maire Österdahlin 
9. sija Helsingin kotikisoista 1952.   
 
Kolmiloikka 
 
Kolmiloikan alkuperämaana pidetään Irlan-
tia, ja irlantilaissyntyiselle hyppääjälle meni 
myös olympiahistorian ensimmäinen loikka-
mestaruus. James Connolly tosin edusti 
USA:ta. Hän keskeytti Harvardissa opintonsa 
dekaanin vastustuksesta huolimatta ja mat-
kusti Ateenaan. Kolmiloikka oli kisojen 
avauslaji, joten Connollysta tuli nykyaikais-
ten olympiakisojen ensimmäinen voittaja. 
 
USA:n Meyer Prinstein on ainoana voittanut 
olympiakultaa sekä pituushypyssä että kol-
miloikassa  (kolmiloikka 1900 ja 1904, pituus 
1904).  
 
Lajin legenda on Neuvostoliiton Viktor Sane-
jev. "Suhumin heinäsirkka" voitti kolme kul-
taa (1968–76) ja pomppi palkintopallille (ho-
peaa) vielä 34-vuotiaana Moskovassa 1980. 
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Naisten kolmiloikka tuli olympiaohjelmaan 
1996 Atlantassa.  
 
Suomi on saanut kolmiloikassa kolme mita-
lia, tuojana kuitenkin yksi ja sama mies – 
Vilho Tuulos. Tamperelainen voitti kultaa 
Antwerpenissa 1920 ja otti sen jälkeen kaksi 
pronssia. Suomalaisia loikkaajia ei ole nähty 
olympiatantereilla sitten Moskovan 1980 (Olli 
Pousi). 
 
Kymmenottelu / seitsenottelu 
 
Eri yleisurheilulajeista koostuva moniottelu 
oli olympiaohjelmassa jo Saint Louisissa 
1904. Nykymuotoinen kymmenottelu tuli ku-
vaan kuitenkin Tukholmassa 1912. Vuosina 
1912–24 yleisurheiluohjelmassa oli myös vii-
siottelu, jonka lajeja olivat pituus, keihäs, 
200 m, kiekko ja 1500 m. Kymmenottelun 
pistelasku on muuttunut useaan kertaan uu-
sien taulukoiden myötä. Taulukoita on vuo-
den 1912 jälkeen vaihdettu 1920, 1934, 
1950, 1964 ja viimeksi 1985.   
 
USA on voittanut kymmenottelussa 11 kul-
tamitalia 20:sta mahdollisesta. Ainoat kak-
sinkertaiset kultamitalistit ovat USA:n Robert 
Mathias (1948–52) ja Ison-Britannian Daley 
Thompson (1980–84). Vain yksi mies on ot-
tanut kultaa sekä kymmenottelussa että jos-
sain yksittäislajissa: USA:n Harold Osborn 
voitti Pariisissa 1924 myös korkeushypyn.  
 
Moniotteluiden ehkä kuuluisin voittaja oli Jim 
Thorpe, joka Tukholmassa 1912 voitti ylivoi-
maisesti sekä kymmen- että viisiottelun, 
mutta menetti mitalinsa, kun paljastui että 
hän oli pelannut baseballia ammattilaisena 
vähäisestä rahapalkasta. Thorpe sai kunni-
ansa takaisin vasta 1982, 29 vuotta kuole-
mansa jälkeen. 
 
Suomella on yksi olympiakultamitali: Paavo 
Yrjölä voitti 1928 ME-pistein. Akilles Järvinen 
varmisti kaksoisvoiton ja sai hopeaa myös 
seuraavissa kisoissa. Jos tuolloin olisi käytet-
ty nykyisiä pistetaulukoita, Järvinen olisi 
voittanut kultaa sekä 1928 että 1932. 
 
Naisten viisiottelu tuli olympiaohjelmaan To-
kiossa 1964, lajeina 80 m aidat (v:sta 1972 
100 m aidat), kuula, korkeus, pituus ja 200 
m, joka 1977 muutettiin 800 m:ksi. Laji 
muuttui seitsenotteluksi 1.1.1981 alkaen – 
uusina lajeina mukaan tulivat keihäs ja jäl-
leen 200 m.  
 
Seitsenottelun olympiahistoriaa on hallinnut  
USA:n Jackie Joyner-Kersee, joka jäi niukasti 
hopealle 1984, mutta voitti ylivoimaisesti 
kultaa 1988 ja 1992. Atlantan seitsenottelus-
sa Syyrian Ghada Shouaa otti maansa en-
simmäisen olympiavoiton missään lajissa. 
 
Joyner-Kersee voitti Soulissa 1988 kultaa 
myös pituushypyssä. Naismoniottelijat ovat 
muutoinkin menestyneet miehiä paremmin 
yksittäislajeissa. Viisiottelun olympiavoittajis-
ta N-liiton Irina Press (1964, 80 m aidat 
1960) ja L-Saksan Ingrid Becker (1968, pika-
viesti 1972) ovat voittaneet kultaa muissakin 
lajeissa.  
 

Suomalaisosallistujia naisten moniottelussa 
nähtiin ensi kerran Soulissa 1988. Suomen 
naisten paras olympiasaavutus on Tiia Hau-
talan 8. sija Sydneystä 2000. 
 
Heittolajit 
 
Kuulantyöntö 
 
Kuulaa on työnnetty olympiakisoissa vuodes-
ta 1896 alkaen. Ateenan välikisoissa 1906 
työnnettiin myös 6,4 kilon kiveä ja Tukhol-
massa 1912 ratkaistiin mestaruus myös mo-
lempien käsien yhteistuloksessa.  
 
Miesten kuulantyönnön mitalitilastoa hallit-
see ylivoimaisesti Yhdysvallat. Ennen vuotta 
1972 USA oli menettänyt kuulakullan vain 
kahdesti: 1920 Suomelle ja 1936 Saksalle.  
 
Olympiahistorian menestyksekkäin kuula-
mies on ollut USA:n Ralph Rose, joka voitti 
kultaa 1904 ja 1908 ja otti kolmannen voit-
tonsa molempien käsien kisassa 1912. 
Maanmies Parry O’Brien jäi 1960 hopealle 
voitettuaan kultaa kaksissa aiemmissa kisois-
sa.  
 
Vanhempien aikojen kuulamiehet menestyi-
vät usein myös muissa heittolajeissa. Kuulan 
ja kiekon kultaa samoissa kisoissa ovat voit-
taneet Robert Garrett (1896), Martin Sheri-
dan (välikisat 1906) ja Clarence Houser 
(1924), kaikki USA:sta. Vuoden 1912 kuula-
voittaja Patrick McDonald voitti 1920 painon-
heiton. Suomen ensimmäinen kuulan olym-
piavoittaja Ville Pörhölä (1920) sai 12 vuotta 
myöhemmin hopeaa moukarilla. 
 
Suomi oli lähellä olympiavoittoa jo Ateenan 
välikisoissa 1906, kun Verner Järvinen työnsi 
pisimmälle mutta tuli hylätyksi virheellisen 
tekniikan vuoksi. ”Oitin kanuuna” Elmer Nik-
lander varmisti Pörhölän jälkeen Suomen 
kaksoisvoiton 1920. Sulo Bärlundin hopea 
Berliinistä 1936 oli Suomen viimeisin olym-
piamitali ennen Arsi Harjun täysosumaa Syd-
neyssä 2000. 
 
Naisten kuulantyöntö tuli olympiaohjelmaan 
Lontoossa 1948. Itäisen Euroopan työntäjät 
ovat hallinneet lajia täysin. Vuoden 1952 jäl-
keen jaetuista 36 olympiamitalista vain viisi 
on päätynyt ei-sosialistisissa maissa kasva-
neille urheilijoille.  
 
Ainoana naisena kahteen kuulakultaan on yl-
tänyt N-liiton Tamara Press (1960–64), joka 
Tokiossa 1964 voitti myös kiekonheiton. 
Suomen naisten kärkisaavutus on Meeri Saa-
ren 8. sija vuodelta 1952. 
 
Kiekonheitto 
 
Kiekonheitto on olympialajeista kunnianar-
voisimpia; se on ollut miesten ohjelmassa 
vuodesta 1896, naisten vuodesta 1928. Väli-
kisoissa 1906 ja Lontoossa 1908 kilpailtiin li-
säksi erikseen antiikin tyylin kiekossa, Tuk-
holmassa 1912 taas molempien käsien kil-
vassa. 
 
Amerikan atleetit ovat hallinneet miesten 
olympiakiekkoa vieden vanhat ’sivulajit’ mu-

kaan lukien lähes puolet (14) jaetuista kulta-
mitaleista. Tilaston pontevana kakkosena on 
Suomi (mitalit 3–4–1). Legendaarisin kiekko-
mies on  tietysti Al Oerter, joka vei kultami-
talin neljästi peräkkäin (1956–68). Naisten 
kiekkorinki on ollut vahvasti Itä-Euroopan 
hallussa. DDR:n Evelin Schlaak-Jahl on aino-
ana voittanut kahdesti kultaa (1976–80).  
 
Kiekko on myös Suomen yleisurheilun van-
hin mitalilaji. Verner Järvinen voitti Ateenan 
välikisoissa 1906 kultaa antiikin tyylillä ja 
pronssia tavallisella heittotavalla. Lontoossa 
1908 ’Isä’ Järvinen otti vielä antiikkisessa kil-
vassa pronssia. Armas Taipale voitti molem-
mat kiekkokullat 1912, ja Elmer Niklander oli 
paras 1920. Viimeisin kiekkomitali on saatu 
kuitenkin vuonna 1928 (Antero Kivi hopeaa). 
Ulla Lundholm taisteli naisten mitalista Los 
Angelesissa 1984 mutta jäi lopulta neljän-
neksi. 
 
Moukarinheitto 
 
Moukarinheitto tuli olympiaohjelmaan Parii-
sissa 1900, naisten moukari vasta Sydneyssä 
2000. Laji on lähtöisin Irlannista, ja ensim-
mäisistä viidestä olympiavoittajasta neljä oli-
kin kotoisin vihreältä saarelta – heistä kolme 
tosin kilpaili tähtilipun alla. 
 
Lajin ensimmäinen mestari oli USA:ta edus-
tanut John Flanagan, joka voitti kolme kul-
taa 1900–08. Neuvostoliiton Juri Sedyh olisi 
ilman boikottia ehkä yltänyt samaan; kahden 
kultansa (1976–80) jatkoksi hän saavutti ho-
peaa Soulissa 1988. Neuvostoliitto ylsi val-
tansa huipulla kolmeen kolmoisvoittoon 
moukarissa: 1976,  1980 ja 1988. IVY:n 
miehet voittivat kaikki mitalit vielä 1992, 
mutta kisojen jälkeen kaikki kolme (Andrei 
Abduvalijev TJK, Igor Astapkovitsh BLR, Igor 
Nikulin RUS) edustivat jo eri maita.  
 
Vuoden 1984 boikotista kieltämättä kärsi-
neen moukarikilpailun voitti Suomen Juha 
Tiainen. Suomella on toki yksi aiempikin 
moukarimitali – samalta Los Angelesin sta-
dionilta. Vuoden 1920 kuulantyönnön voitta-
ja Ville Pörhölä vaihtoi asetta vanhoilla päi-
villään ja pyörähteli vielä hopealle 1932. 
 
Keihäänheitto 
 
Keihästä heitettiin olympia-areenalla ensi 
kerran Ateenan välikisoissa 1906. Lontoossa 
1908 ohjelmassa oli kaksi keihäskilpailua. 
Keskiotekilvassa heitettiin nykytyyliin, kun 
vapaan tyylin kisassa oli sallittu myös ote 
keihään peräpäästä. Tukholmassa 1912 kil-
pailtiin sekä paremmalla kädellä että molem-
pien käsien kisassa. Jälkimmäisessä Julius 
Saaristo otti Suomen keihäshistorian ensim-
mäisen olympiavoiton. 
 
Suomi hallitsee miesten keihään mitalitilasto-
ja ylivoimaisesti. Virallisissa olympiakisoissa 
vuosien 1908 ja 1912 ’sivulajit’ mukaan luki-
en Suomi on saavuttanut yhteensä 23 mita-
lia (8–8–7), kun mikään muu maa ei ole 
voittanut seitsemää enempää. Keihäänhei-
ton neloisvoitto Antwerpenissä 1920 (Jonni 
Myyrä – Urho Peltonen – Paavo Johansson – 
Julius Saaristo) on ainoa laatuaan Suomen  
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olympiahistoriassa kaikki lajit huomioiden. 
Kolmoisvoiton Suomen keihäsmiehet ottivat 
Los Angelesissa 1932 (Matti Järvinen – Matti 
Sippala – Eino Penttilä) sekä molempien kä-
sien kisassa Tukholmassa 1912 (Julius Saa-
risto – Väinö Siikaniemi – Urho Peltonen). 
Vuoden 1912 jälkeen Suomi on jäänyt ilman 
keihään olympiamitalia vain kuudesti: 1928, 
1956, 1960, 1972, 1980 ja 2000. Vain yksis-
sä kisoissa ei ole ollut suomalaisedustusta 
lainkaan: Melbournessa 1956. 
 
Keihäshistorian alkuhämäriä hallitsi Ruotsin 
Eric Lemming, joka voitti 4 kultaa vuosina 
1906–12. Lajin suurimpana legendana voi-
daan kuitenkin pitää Jan Železnýä (olympia-
kultaa 1992, 1996 ja 2000, hopeaa 1988). 
Jos Tapio Korjuksen viimeinen heitto Soulis-
sa 1988 olisi kantanut 17 senttiä vähemmän, 
tšekki olisi nelinkertainen olympiavoittaja.  
 
Kahteen kultaan on yltänyt Suomen Jonni 
Myyrä (1920 ja 1924). Kolmien peräkkäisten 
kisojen mitalisteja ovat Lemmingin lisäksi 
Unkarin Gergely Kulcsár (P-H-P 1960–68), 
N-liiton Janis Lusis (P-K-H 1964–72), Seppo 
Räty  (P–H–P 1988–96) ja Ison-Britannian 
Steve Backley (P–H–H 1992–2000).   
 
Naisten keihäänheitto tuli olympiaohjelmaan 
Los Angelesissa 1932. Ensimmäinen olym-
piavoittaja oli USA:n monipuolisuustähti Mil-
dred Didrikson, mutta sen jälkeen valtikka 
on pysynyt Euroopassa.  Ainoa vanhan man-
tereen ulkopuolinen voittaja myöhempinä ai-
koina on ollut Kuuban Maria Colón (1980). 
Eksoottisin olympiamitalisti lienee Chilen 
Marlele Ahrens, Melbournen hopeaheittäjä 
1956. Ahrensin valttina olikin saksalainen 
syntyperä; peräti viidesti on  saksalaisheittä-
jä juhlinut naisten olympiakultaa.  
 
Ainoa kaksinkertainen naisten keihään voit-
taja on DDR:n Ruth Fuchs.  Kuuluisin nimi 
lienee kuitenkin Tshekkoslovakian Dana 
Zátopková, jonka kultamitali Helsingissä 
1952 ratkesi samana päivänä kun aviomies 
Emilin voitto 5000 metrillä. Dana palasi pal-
kintopallille vielä 1960 (hopeaa).  
 
Kaisa Parviainenvoitti hopeaa Lontoossa 
1948, mikä oli Suomen naisurheilun ensim-
mäinen olympiamitali ylipäätään (pariluiste-
lua lukuunottamatta).  Lisää keihäsmenes-
tystä Suomen naiset saivat vasta 1980-luvul-
la. Tiina Lillak oli hopealla ja Tuula Laaksalo 
neljäs Los Angelesissa 1984. Heli Rantanen 
teki lopulta historiaa Atlantassa 1996 voitta-
malla Suomen naisten ensimmäisen yleisur-
heilukultamitalin kautta aikojen. 
 
Ateena 2004 olympiakisat: Kisa-
aikataulu 
 
Oheinen kisa-aikataulu on sen mukainen kun 
se on julkaistu 6.8. Kellon ajat ovat Kreikan 
aioja (Suomessa sama aika kuin Kreikassa). 
 
Ohjelmaan voi tulla muutoksia! 
 
Kisa-aikataulu kisajärjestäjien virallisilla 
Ateena 2004 –kisasivuilla 

http://www.athens2004.com/athens2004/pa
ge/schedule?lang=en&cid=db1a470429149f
00VgnVCMServer28130b0aRCRD  
 
Kisojen päiväohjelma ja alustavat TV-lähe-
tykset YLE:n sivuilla 
http://www.yle.fi/urheilu/ateena2004/index.
html  
 
Lyhenteet: M = miehet, N = naiset, F = fi-
naali/loppuottelu, PJ = palkintojenjako 
 

 
 

Keskiviikko 11.8. (-2. kisapäivä) 
 

Jalkapallo 
N, alkusarja  
18.00 Ruotsi - Japani (Volos) 
18.00 Saksa - Kiina (Patras) 
18.00 Kreikka - USA (Heraklio) 
18.00  Brasilia - Australia  (Thessaloniki) 
M, alkusarja  
20.30  Kreikka - Etelä Korea (Thessaloniki) 
20.30  Mali - Meksiko (Volos)  
20.30  Tunisia - Australia (Heraklio) 
20.30  Argentiina – S.-Montenegro (Patras) 
 

Torstai 12.8. (-1. kisapäivä) 
 

Jalkapallo, M, alkusarja  
20.30  Paraguay - Japani (Thessaloniki) 
20.30  Ghana - Italia (Volos) 
20.30  Costa Rica - Marokko (Heraklio) 
20.30  Irak - Portugali (Patras) 
 

Jousiammunta  
09:00  N 1. karsinta, A  
17:00  M 1. karsinta, A  
 

Perjantai 13.8. - Avajaiset 
 
20.45  Avajaiset  
 

Lauantai 14.8. (1. kisapäivä) 
 

Ammunta  
09.00 M trap, karsinta  
09.00 N 10 m, ilmakivääri, karsinta  
11.00 N 10 m, ilmakivääri, F  
11.55 N 10m, ilmakivääri, PJ 
12.00 M 10 m, ilmapistooli, karsinta  
14.45 M 10 m, ilmapistooli, F  
15.40 M 10 m, ilmapistooli, PJ 
 

Beach volley  
09.00  M, 1. kierros 
10.00  M, 1. kierros 
11.00  N, 1. kierros 
12.00  N, 1. kierros 
14.30  M, 1. kierros 
15.30  M, 1. kierros 
16.30  N, 1. kierros 
17.30  N, 1. kierros 
20.00  M, 1. kierros 
21.00 M, 1. kierros 
22.00 N, 1. kierros 
23.00  N, 1. kierros 
 

 

Jalkapallo 
N, alkusarja  
18.00  Japani - Nigeria (Ateena) 
18.00  Kiina- Meksiko (Patras) 
18.00  Kreikka - Australia (Heraklio) 
18.00  USA - Brasilia (Thessaloniki) 
M, alkusarja  
20.30  Etelä-Korea - Meksiko (Ateena) 
20.30  Kreikka - Mali (Thessaloniki) 
20.30  S.-Montenegro - Australia (Heraklio) 
20.30  Argentiina - Tunisia (Patras) 
 

Judo  
10.30  M alle 60 kg karsinnat 
10.30  N alle 48 kg karsinnat 
16.30  M alle 60 kg 
16.30  N alla 48 kg 
17.54  N alla 48 kg PJ 
17.55  M alle 60 kg PJ 
 

Koripallo, N, alkusarja  
09.00  Australia - Nigeria  
11.15  Etelä-Korea - Kiina  
14.30  USA - Uusi-Seelanti  
16.45  Japani- Brasilia  
20.00  Kreikka - Venäjä  
22.15  Espanja - Tshekki  
 

Käsipallo, M, alkusarja 
09.30  Espanja – Korea 
11.30  Unkari – Egypti 
14.30  Venäjä – Slovakia 
16.30  Saksa – Kreikka 
19.30  Kroatia – Israel 
21.30  Ranska - Brasilia 
 

Lentopallo, N, alkusarja  
09.00  Kuuba - Saksa  
11.00  Dominikaaninen tasavalta - Venäjä  
14.00  Japani - Brasilia  
16.00  Kreikka - Kenia  
19.30  Etelä-Korea - Italia  
21.30  Kiina - USA  
 

Maahockey, N, alkusarja  
08.30  Hollanti - Etelä-Afrikka  
10.30  Kiina - Japani  
18.00  Australia - Saksa  
20.00  Argentiina - Espanja  
 

Miekkailu  
10.00  M säilä karsinta  
12.50  M säilä puolivälierät  
18.30  M säilä välierät  
19.20  M säilä pronssiottelu  
19.40  M säilä F  
20.20  M säilä PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  75 kg karsinta  
15.01  81 kg karsinta  
19.30  75 kg karsinta  
21.01  81 kg karsinta  
 

Painonnosto  
20.00  N 48 kg  
21.50  N 48 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00  M Finnjolla  
13.00  M 470  
13.05  N 470  
13.05  N Yngling  
 

Pyöräily  
12.45  M maantieajo  
18.55  M maantieajo, PJ 

http://www.athens2004.com/athens2004/page/schedule?lang=en&cid=db1a470429149f00VgnVCMServer28130b0aRCRD
http://www.athens2004.com/athens2004/page/schedule?lang=en&cid=db1a470429149f00VgnVCMServer28130b0aRCRD
http://www.athens2004.com/athens2004/page/schedule?lang=en&cid=db1a470429149f00VgnVCMServer28130b0aRCRD
http://www.yle.fi/urheilu/ateena2004/index.html
http://www.yle.fi/urheilu/ateena2004/index.html
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Pöytätennis  
11.00  N nelinpeli, 1. kierros  
11.45  M kaksinpeli, 1. kierros  
11.45  M nelinpeli, 1. kierros  
12.45  M kaksinpeli, 1. kierros  
13.45  N kaksinpeli, 1. kierros  
14.45  N kaksinpeli, 1. kierros  
18.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
19.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
20.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
21.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
 

Softball, N, alkusarja  
09.30  Japani - Australia  
12.00  USA - Italia  
17.00  Taiwan - Kanada  
19.30  Kiina - Kreikka  
 

Soutu  
08.30  N yksiköt, alkuerät 
09.10  M yksiköt, alkuerät 
10.10  N kaksikot ilman peräm., alkuerät 
10.30  M kaksikot ilman peräm., alkuerät 
11.00  N pariairokaksikot, alkuerät  
11.20  M pariairokaksikot, alkuerät  
11.50  M neloset ilman perämiestä, alkuerät 
 

Sulkapallo  
09.30  N kaksinpeli, 1. kierros  
09.30  sekanelinpeli, 1. kierros  
14.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
14.00  sekanelinpeli, 1. kierros  
 

Uimahypyt  
21.00  N 3 m, ponnahduslauta, parikilp., F  
22.15 M 10 m, kerroshypyt, parikilpailu, F  
 

Uinti  
10.00  M 400 m, sekauinti, alkuerät  
10.31  N 100 m, perhosuinti, alkuerät  
10.58  M 400 m, vapaauinti, alkuerät  
11.41  N 400 m, sekauinti, alkuerät  
12.15  M 100 m, rintauinti, alkuerät  
12.42  N 4x100 m, vapaauinti, alkuerät  
19.30  M 400 m, sekauinti, F  
19.39  N 100 m, perhosuinti, välierät  
19.51  M 400 m, vapaauinti, F  
19.59  M 400 m, sekauinti, PJ  
20.09  N 400 m, sekauinti, F  
20.18  M 400 m, vapaauinti, PJ 
20.28  M 100 m, rintauinti, välierät  
20.38  N 400 m, sekauinti, PJ 
20.48  N 4x100 m, vapaauinti, F  
20.48  N 4x100 m, vapaauinti, PJ 
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
12.30  M karsinta  
16.30  M karsinta  
20.30  M karsinta  
 

Sunnuntai 15.8. (2. kisapäivä) 
 

Ammunta  
09.00  M trap, karsinta  
09.00  N 10 m, ilmapistooli, karsinta  
11.30  N 10 m, ilmapistooli, F  
12.25  N 10 m, ilmapistooli, PJ 
13.30  M trap, F  
14.30  M trap, PJ 
 

Baseball  
10.30  Kuuba - Australia  
11.30  Italia - Japani  
18.30  Kanada - Taiwan  
19.30  Kreikka - Hollanti  
 

Beach volley  
09.00  M, alkuottelut 
10.00  M, alkuottelut 

11.00  N, alkuottelut 
12.00  N, alkuottelut 
14.30  M, alkuottelut 
15.30  M, alkuottelut 
16.30  N, alkuottelut 
17.30  N, alkuottelut 
20.00  M, alkuottelut 
21.00  M, alkuottelut 
22.00  N, alkuottelut 
23.00  N, alkuottelut 
 

Jalkapallo, M, alkusarja  
20.30  Paraguay - Ghana (Thessaloniki) 
20.30  Japani -Italia (Volos) 
20.30  Marokko - Portugali (Heraklio) 
20.30  Costa Rica - Irak (Ateena) 
 

Jousiammunta 
08.30  N 1/32 karsinnat 
15.30  N 1/32 karsinnat 
 

Judo  
10.30  M alle 66 kg  
10.30  N alle 52 kg  
17.31  N alle 52 kg, PJ 
17.41  M alle 66 kg, PJ 
 

Koripallo, M, alkusarja  
09.00  Angola - Liettua  
11.15  Italia - Uusi-Seelanti  
14.30  Kiina - Espanja  
16.45  Argentiina - Serbia-Montenegro  
20.00  Puerto-Rico - USA  
22.15  Kreikka - Australia  
 

Käsipallo, N, alkusarja  
14.30  Kiina - Unkari  
16.30  Kreikka - Brasilia  
19.30  Espanja - Angola  
21.30  Ranska - Ranska  
 

Lentopallo, M, alkusarja  
09.00  Serbia-Montenegro - Puola  
11.00  Hollanti - Venäjä  
14.00  Argentiina - Ranska  
16.00  Brasilia - Australia  
19.30  Tunisia - Kreikka  
21.30  Italia - USA  
 

Maahockey, M, alkusarja  
08.30  Australia - Uusi-Seelanti  
10.30  Argentiina - Etelä-Afrikka  
18.00  Etelä-Korea - Espanja  
18.30  Saksa - Pakistan  
20.00  Iso-Britannia - Egypti  
20.30  Hollanti - Intia  
 

Miekkailu  
10.00  N kalpa karsinta  
14.10  N kalpa puolivälierät  
18.30  N kalpa välierät  
19.30  N kalpa pronssiottelu  
19.55  N kalpa F  
20.30  N kalpa PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  64 kg, karsinnat 
15.01  69 kg, karsinnat 
19.30  64 kg, karsinnat  
21.01  69 kg, karsinnat  
 

Painonnosto  
10.30  M 56 kg, ryhmä B  
13.00  N 53 kg, ryhmä B  
16.30  N 53 kg, ryhmä A  
18.20  N 53 kg, PJ 
20.00  M 56 kg, ryhmä A  
21.50  M 56 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00  Laser  
13.00  M 470  
13.00  M Finnjolla  
13.00  M Mistral  
13.05  N 470  
13.05  N Europe  
13.05  N Mistral  
13.05  N Yngling  
 

Pyöräily  
15.00  N maantieajo  
18.45  N maantieajo, PJ 
 

Pöytätennis  
11.00  N nelinpeli, 1. kierros  
11.45  N nelinpeli, 1. kierros  
12.30  M nelinpeli, 1. kierros  
13.15  M nelinpeli, 1. kierros  
14.00  N kaksinpeli, 2. kierros  
14.45  N kaksinpeli, 2. kierros  
18.00  M kaksinpeli, 2. kierros  
19.00  M kaksinpeli, 2. kierros  
20.00  N kaksinpeli, 2. kierros  
21.00  N kaksinpeli, 2. kierros  
 

Ratsastus, Kouluratsastus 
10.00  kenttäkilpailu, 1. päivä  
10.00 kenttäkilpailu, joukkue, 1. päivä  
 

Softball, N, alkusarja  
09.30  Japani - Taiwan  
12.00  Kiina - Italia  
17.00  USA - Australia  
19.30  Kanada - Kreikka  
 

Soutu  
08.30  N kevyet pariairokaksikot, alkuerät  
09.00  M kevyet pariairokaksikot, alkuerät  
09.40  M kevyet neloset, alkuerät  
10.10  N pariaironeloset, alkuerät  
10.30  M pariaironeloset, alkuerät  
11.00  N kahdeksikot, alkuerät  
11.20  M kahdeksikot, alkuerät  
 

Sulkapallo  
09.30  sekanelinpeli 1/8, F  
10.05  N kaksinpeli 1/8, F 
14.00  sekanelinpeli 1/8, F 
14.35  N kaksinpeli 1/8, F 
18.30  M kaksinpeli 1/16, F 
20.25  M nelinpeli 1/16, F 
 

Tennis  
10.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
10.00  M nelinpeli, 1. kierros  
10.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
10.00  N nelinpeli, 1. kierros  
17.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
17.00  M nelinpeli, 1. kierros  
17.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
17.00  N nelinpeli, 1. kierros  
 

Uinti  
10.00  N 100 m, selkäuinti, alkuerät  
10.20  M 200 m, vapaauinti, alkuerät  
10.54  N 100 m, rintauinti, alkuerät  
11.15  M 100 m, selkäuinti, alkuerät  
11.42  N 400 m, vapaauinti, alkuerät  
12.10  M 4x100 m, vapaauinti, alkuerät  
19.30  N 100 m, selkäuinti, välierät  
19.40  M 200 m, vapaauinti, välierät  
19.53  N 100 m, perhosuinti, F  
20.01  M 100 m, rintauinti, F  
20.06  N 100 m, rintauinti, välierät  
20.16  N 100 m, perhosuinti, PJ 
20.26  M 100 m, selkäuinti, välierät  
20.36  M 100 m, rintauinti, PJ 
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20.46  N 400 m, vapaauinti, F  
20.55  M 4x100 m, vapaauintiviesti, F  
21.03  N 400 m, vapaauinti, PJ 
21.13  M 4x100 m, vapaauintiviesti, PJ 
 

Vesipallo, M, alkusarja  
09.30  Egypti - Australia  
10.45  Venäjä - Kazakstan  
16.30  Italia - Espanja  
17.45  Serbia-Montenegro - Unkari  
21.00  Saksa - Kreikka  
22.15  Kroatia - USA  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
10.00  N karsinta  
13.30  N karsinta  
17.00  N karsinta  
21.00  N karsinta  
 

Maanantai 16.8. (3. kisapäivä) 
 

Ammunta  
09.00  N trap, karsinta  
12.00  M 10 m, ilmakivääri, karsinta  
13.00  N trap, F  
14.00  N trap, PJ 
15.00  M 10 m, ilmakivääri, F  
15.55  M 10 m, ilmakivääri, PJ 
 

Baseball, M 
10.30  Australia – Taiwan  
11.30  Kanada – Italia  
18.30  Japani – Hollanti  
19.30  Kuuba – Kreikka  
 

Beach volley  
09.00  M, 1. kierros 
10.00  M, 1. kierros 
11.00  N, 1. kierros 
12.00  N, 1. kierros 
14.30  M, 1. kierros 
15.30  M, 1. kierros 
16.30  N, 1. kierros 
17.30  N, 1. kierros 
20.00  M, 1. kierros 
21.00  M, 1. kierros 
22.00  N, 1. kierros 
23.00  N, 1. kierros 
 

Jousiammunta 
08.30  M 1/32 karsinnat 
15.30  M 1/32 karsinnat 
 

Judo  
16.30  M alle 73 kg  
16.30  N alle 57 kg  
17:54  N alle 57 kg, PJ 
17:55  M alle 73 kg, PJ  
 

Koripallo, N, alkusarja  
09.00  Uusi-Seelanti - Etelä-Korea  
11.15  Nigeria - Japani  
14.30  Tshekki - USA  
16.45  Kiina - Espanja  
20.00  Brasilia - Kreikka  
22.15  Venäjä - Australia  
 

Käsipallo, M, alkusarja  
09.30  Etelä-Korea - Venäjä  
11.30  Kreikka - Ranska  
14.30  Slovenia - Kroatia  
16.30  Brasilia - Unkari  
19.30  Islanti - Espanja  
21.30  Egypti - Saksa  
 

Lentopallo, N, alkusarja  
09.00  Kenia- Brasilia  
11.00  Kiina - Dominikaaninen tasavalta  
14.00  Italia - Japani  

16.00  Kreikka - Etelä-Korea  
19.30  USA -Saksa  
21.30  Venäjä - Kuuba  
 

Maahockey, N, alkusarja  
08.30  Japani - Argentiina  
10.30  Etelä-Afrikka - Australia  
18.00  Uusi-Seelanti - Kiina  
20.00  Etelä-Korea - Hollanti  
 

Miekkailu  
10.00  M floretti karsinta  
14.10  M floretti puolivälierät  
18.30  M floretti välierät  
19.30  M floretti pronssiottelu  
19.55  M floretti F  
20.30  M floretti PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  57 kg, karsinnat 
15.01  60 kg, karsinnat  
19.30  57 kg, karsinnat 
21.01  60 kg, karsinnat  
 

Painonnosto  
10.30  M 62 kg, ryhmä B  
13.00  N 58 kg, ryhmä B  
16.30  N 58 kg, F  
18.20  N 58 kg, PJ 
20.00  M 62 kg, F 
21.50  M 62 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00  avoin 49er  
13.00  avoin Laser  
13.00  M 470  
13.00  M Finnjolla  
13.05  N 470  
13.05  N Europe  
13.05  N Yngling  
 

Pöytätennis  
11.00  M nelinpeli, 3. kierros  
12.00  M nelinpeli, 3. kierros  
13.00  N nelinpeli, 3. kierros  
14.00  N nelinpeli, 3. kierros  
18.00  M kaksinpeli, 2.kierros  
19.00  M kaksinpeli, 2.kierros  
20.00  N nelinpeli, 4.kierros  
21.00  N nelinpeli, 4.kierros  
 

Ratsastus, Kouluratsastus 
10.00  kenttäkilpailu, 2. päivä  
10.00  kenttäkilpailu, joukkue, 2. päivä  
 

Softball, N, Alkusarja  
09.30  Kiina - Kanada  
12.00  USA - Japani  
17.00  Italia - Kreikka  
19.30  Australia - Taiwan  
 

Soutu  
08.30  N yksiköt, keräilyerät 
09.10  M yksiköt, keräilyerät  
10.10  N kaksikot, keräilyerät  
10.30  M kaksikot, keräilyerät  
10.40  N pariairokaksikot, keräilyerät  
11.00  M pariairokaksikot, keräilyerät  
11.10  M neloset, keräilyerät  
 

Sulkapallo  
09.30  N kaksinpeli, puolivälierät  
09.30  N nelinpeli, 1. kierros  
10.50  sekanelinpeli, puolivälierät  
10.50  sekanelinpeli, puolivälierät  
11.00  M nelinpeli, 2. kierros  
15.05  M kaksinpeli, 1. kierros  
18.30  N kaksinpeli, puolivälierät  
19.10  M nelinpeli, 2. kierros  

20.30  M kaksinpeli, 1. kierros  
 

Tennis  
10.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
10.00  M nelinpeli, 1. kierros  
10.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
10.00  N nelinpeli, 1. kierros  
17.00  M kaksinpeli, 1. kierros  
17.00  M nelinpeli, 1. kierros  
17.00  N kaksinpeli, 1. kierros  
17.00  N nelinpeli, 1. kierros  
 

Uimahypyt, parikilpailut  
21.00  N 10 m, kerroshypyt, F  
21.54  N 10 m, kerroshypyt, PJ  
22.14  M 3 m, ponnahduslauta, F  
23.08  M 3 m, ponnahduslauta, PJ 
 

Uinti  
10.00  N 200 m, vapaauinti, alkuerät  
10.38  M 200 m, perhosuinti, alkuerät  
11.06  N 200 m, sekauinti, alkuerät  
19.30  N 200 m, vapaauinti, välierät  
19.43  M 200 m, vapaauinti, F  
19.50  N 100 m, selkäuinti, F  
19.58  M 100 m, selkäuinti, F  
20.04  M 200 m, vapaauinti, PJ 
20.15  N 100 m, rintauinti, F  
20.21  N 100 m, selkäuinti, PJ 
20.31  M 200 m, perhosuinti, välierät  
20.43  M 100 m, selkäuinti, PJ 
20.53  N 200 m, sekauinti, välierät  
21.05  N 100 m, rintauinti, PJ 
 

Vesipallo, N, alkusarja  
09.30  USA - Unkari  
10.45  Australia - Italia  
16.30  Venäjä - Kanada  
17.45  Kreikka - Kazakstan  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
20.30  M joukkue, F  
23:45  M joukkue, PJ 
 

Tiistai 17.8. (4. kisapäivä)  
 

Ammunta  
09.00  M 50 m, vapaapistooli, karsinta  
09.00  M kaksoistrap, karsinta  
12.15  M 50 m, vapaapistooli, F  
13.40  M 50 m, vapaapistooli, PJ 
14.30  M kaksoistrap, F  
15.30  M kaksoistrap, PJ 
 

Baseball, M 
10.30  Hollanti - Kanada  
11.30  Taiwan - Kreikka  
18.30  Italia - Australia  
19.30  Kuuba - Japani  
 

Beach volley  
09.00  M, 1. kierros 
10.00  M, 1. kierros 
11.00  N, 1. kierros 
12.00  N, 1. kierros 
14.30  M, 1. kierros 
15.30  M, 1. kierros 
16.30  N, 1. kierros 
17.30  N, 1. kierros 
20.00  M, 1. kierros 
21.00  M, 1. kierros 
22.00  N, 1. kierros 
23.00  N, 1. kierros 
 

Jalkapallo 
N, alkusarja  
18.00  Ruotsi - Nigeria (Volos) 
18.00  Saksa - Meksiko (Ateena) 
18.00  Kreikka - Brasilia (Patras) 
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18.00  USA - Australia (Thessaloniki) 
M, alkusarja  
20.30  Etelä-Korea - Mali  (Thessaloniki) 
20.30  Kreikka - Meksiko (Volos) 
20.30  Argentiina - Australia  (Ateena) 
20.30  S.-Montenegro - Tunisia (Patras) 
 

Jousiammunta  
08.30  N 1/16, karsinta  
15.30  M 1/16, karsinta  
 

Judo  
10.30  M alle 81g  
10.30  N alle 63g  
17:54  N alle 81g, PJ 
17:55  M alle 63g, PJ 
 

Koripallo, M, alkusarja  
09.00  Uusi-Seelanti - Kiina  
11.15  Australia - Angola  
14.30  Liettua - Puerto Rico  
16.45  Serbia-Montenegro - Italia  
20.00  Espanja - Argentiina  
22.15  USA - Kreikka  
 

Käsipallo, N, alkusarja  
14.30  Ukraina - Kiina  
16.30  Etelä-Korea - Tanska  
19.30  Unkari - Kreikka  
21.30  Ranska - Espanja  
 

Lentopallo, M, alkusarja  
09.00  Tunisia - Argentiina  
11.00  Ranska - Serbia-Montenegro  
14.00  Australia - Venäjä  
16.00  USA - Hollanti  
19.30  Kreikka - Puola  
21.30  Brasilia - Italia  
 

Maahockey, M, alkusarja  
08.30  Etelä-Korea Iso-Britannia  
10.30  Argentiina - Australia  
18.00  Etelä-Afrikka - Intia  
18.30  Egypti - Pakistan  
20.00  Uusi-Seelanti - Hollanti  
20.30  Espanja - Saksa  
 

Melonta, Koskimelonta  
10.00  M kanadalainen, alkuerät, 1. lasku  
10.50  N kajakki, alkuerät, 1. lasku  
12.00  M kanadalainen, alkuerät, 2. lasku  
12.50  N kajakki, alkuerät, 2. lasku  
 

Miekkailu  
10.00  N säilä, karsinta  
11.30  N säilä, puolivälierät  
12.00  M kalpa, karsinta  
16.10  M kalpa, puolivälierät  
18.30  N säilä, välierät  
19.25  M kalpa, välierät  
20.25  N säilä, pronssiottelu  
20.45  M kalpa, pronssiottelu  
21.15  N säilä, F  
21.35  M kalpa, F  
22.10  N säilä, PJ 
22.20  M kalpa, PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  alle 51 kg, karsinnat 
15.01  alle 54 kg, karsinnat  
19.30  alle 51 kg, karsinnat  
21.01  alle 54 kg, karsinnat  
 

Purjehdus  
13.00  Laser  
13.00  M Mistral  
13.05  N Europe  
13.05  N Mistral  
 

Pöytätennis  
11.00  M kaksinpeli, 3. kierros  

12.00  M kaksinpeli, 3. kierros  
13.00  N kaksinpeli, 3. kierros  
14.00  N kaksinpeli, 3. kierros  
18.00  M kaksinpeli, 3. kierros  
19.00  M kaksinpeli, 3. kierros  
20.00  N kaksinpeli, 3. kierros  
21.00  N kaksinpeli, 3. kierros  
 

Ratsastus, Maastoratsastus 
09.00  kenttäkilpailu,  
09.00  kenttäkilpailu, joukkue  
 

Softball, N, alkusarja  
09.30  Kiina - USA  
12.00  Kanada - Japani  
17.00  Kreikka - Taiwan  
19.30  Italia - Australia  
 

Soutu, keräilyerät  
08.30  N kevyet pariairokaksikot,  
09.00  M kevyet pariairokaksikot 
09.40  M kevyet neloset 
09.50  N pariaironeloset  
10.00  M pariaironeloset  
10.10  N kahdeksikot  
10.20  M kahdeksikot  
 

Sulkapallo  
09.30  M kaksinpeli, 2. kierros  
09.30  M nelinpeli, puolivälierät  
09.30  N nelipeli, 2. kierros  
14.00  M kaksinpeli, 2. kierros  
14.00  M nelinpeli, puolivälierät  
14.00  N nelipeli, 2. kierros  
 

Tennis  
10.00  M kaksinpeli, 2. kierros  
10.00  M nelinpeli, 2. kierros  
10.00  N kaksinpeli, 2. kierros  
10.00  N nelinpeli, 1. kierros  
17.00  M kaksinpeli, 2. kierros  
17.00  M nelinpeli, 2. kierros  
17.00  N kaksinpeli, 2. kierros  
17.00  N nelinpeli, 1. kierros  
 

Uinti  
10.00  M 100 m, vapaauinti, alkuerät  
10.44 N 200 m, perhosuinti, alkuerät  
11.14  M 200 m, rintauinti, alkuerät  
11.45  M 4x200 m, vapaauinti, alkuerät  
19.30  M 100 m, vapaauinti, välierät  
19.41  N 200 m, vapaauinti, F  
19.48  M 200 m, perhosuinti, F  
19.55  N 200 m, perhosuinti, välierät  
20.07  N 200 m, vapaauinti, PJ 
20.17  M 200 m, rintauinti, välierät  
20.29 M 200 m, perhosuinti, PJ 
20.39  N 200 m, sekauinti, F  
20.46  M 4x200 m, vapaauintiviesti, F  
20.58  N 200 m, sekauinti, PJ 
21.08  M 4x200 m, vapaauintiviesti, PJ 
 

Vesipallo, M, alkusarja  
09.30  Australia - Italia  
10.45  Saksa - Egypti  
16.30  Kazakstan - USA  
17.45  Venäjä- Serbia-Montenegro  
21.00  Kreikka - Espanja  
22.15  Unkari - Kroatia  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
21.00  N joukkue, F  
23.25  N joukkue, PJ 
 

Keskiviikko 18.8. (5. kisapäivä)  
 

Ammunta  
09.00  N 25 m, urheilupistooli, karsinta  
09.00  N kaksoistrap, karsinta  
10.00  M 10 m, villikarjuammunta, karsinta  

13.00  N kaksoistrap, F  
14.00  N kaksoistrap, PJ 
15.15  N 25 m, urheilupistooli, F  
16.10  N 25 m, urheilupistooli, PJ 
 

Baseball, M 
10.30  Hollanti - Italia 
11.30  Japani - Australia 
18.30  Kreikka - Kanada 
19.30  Taiwan - Kuuba 
 

Beach volley  
09.00  M, 1. kierros 
10.00  M, 1. kierros  
11.00  N, 1. kierros 
12.00  N, 1. kierros 
14.30  M, 1. kierros  
15.30  M, 1. kierros  
16.30  N, 1. kierros 
17.30  N, 1. kierros 
20.00  M, 1. kierros  
21.00  M, 1. kierros  
22.00  N, 1. kierros 
23.00  N, 1. kierros 
 

Jalkapallo, M, alkusarja  
20.30  Paraguay - Italia (Ateena) 
20.30  Japani - Ghana (Volos) 
20.30  Costa Rica - Portugali (Heraklio) 
20.30  Marokko - Irak (Patras) 
 

Jousiammunta  
08.30  N 3. karsinta  
15.45  N puolivälierät  
16.45  N välierät  
17.21  N pronssiottelu  
17.39  N F  
18.05  N PJ 
 

Judo  
10.30  M alle 90 kg  
10.30  N alle 70 kg  
17.54  N alle 70 kg, PJ 
17.55  M alle 90 kg, PJ 
 

Koripallo, N, alkusarja  
09.00  Kiina - Tshekki  
11.15  Japani - Australia  
14.30  Etelä-Korea - USA  
16.45  Kreikka - Nigeria  
20.00  Brasilia - Venäjä  
22.15  Espanja - Uusi-Seelanti  
 

Käsipallo, M, alkusarja  
09.30  Kroatia - Etelä-Korea  
11.30  Saksa - Brasilia  
14.30  Islanti - Slovenia  
16.30  Kreikka - Egypti  
19.30  Espanja - Venäjä  
21.30  Ranska - Unkari  
 

Lentopallo, N, alkusarja  
09.00  Dominikaaninen tasavalta - USA  
11.00  Etelä-Korea - Kenia  
14.00  Kuuba - Kiina  
16.00  Japani - Kreikka  
19.30  Saksa - Venäjä  
21.30  Brasilia - Italia  
 

Maahockey, N, alkusarja  
08.30  Kiina - Espanja  
10.30  Hollanti - Saksa  
18.00  Etelä-Afrikka - Korea  
20.00  Japani - Uusi-Seelanti  
 

Melonta, Koskimelonta  
10.00 M kanadalainen, välierät  
10.40  N kajakki, välierät  
11.50  M kanadalainen, F  
12.20  N kajakki, F  
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13.15  M kanadalainen, PJ 
13.30  N kajakki, PJ 
 

Miekkailu  
10.00  N floretti, karsinta  
12.40  N floretti, puolivälierät  
18.30  N floretti, välierät  
19.30  N floretti, pronssiottelu  
19.55  N floretti, F  
20.30  N floretti, PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  alle 48 kg, karsinnat 
15.01  yli 91 kg, karsinnat  
19.30  alle 48 kg, karsinnat  
21.01  yli 91 kg, karsinnat  
 

Painonnosto  
10.30  M 69 kg, ryhmä B  
13.00  N 63 kg, ryhmä B  
16.30  N 63 kg, ryhmä A  
18.20  N 63 kg, PJ 
20.00  M 69 kg, ryhmä A  
21.50  M 69 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00  avoin 49er  
13.00  M 470  
13.00  M Finnjolla  
13.05  N 470  
13.05  N Yngling  
 

Pyöräily, Maantiepyöräily  
13.00  N aika-ajo  
14.25  N aika-ajo, PJ 
15.00  M aika-ajo  
18.45  M aika-ajo, PJ 
 

Pöytätennis  
11.00  N nelinpeli, puolivälierä  
13.00  M nelinpeli, 4. kierros  
14.00  M nelinpeli, 4. kierros  
18.00  N kaksinpeli, 4. kierros  
19.00  N kaksinpeli, 4. kierros  
20.00  M kaksinpeli, 4. kierros  
21.00  M kaksinpeli, 4. kierros  
 

Ratsastus, Esteratsastus  
15.30  kenttäkilpailu, karsinnat  
15.30  kenttäkilpailu, joukkue, F  
20.45  kenttäkilpailu, F  
22.20  kenttäkilpailu, joukkue, PJ 
22.50  kenttäkilpailu, PJ 
 

Softball, N, Alkusarja  
09.30  Taiwan - Italia  
12.00  Kiina- Australia  
17.00  Kanada - USA  
19.30  Kreikka - Japani  
 

Soutu, välierät  
08.30  N yksiköt 
08.50  M yksiköt 
09.20  M kaksikot ilman perämiestä 
09.40  M pariairokaksikot 
10.00  M neloset  
10.20  N yksiköt  
10.40  M yksiköt  
 

Sulkapallo  
09.00  M kaksinpeli, puolivälierä  
11.00  N nelinpeli, puolivälierä  
14.00  M kaksinpeli, puolivälierä  
16.00  sekanelinpeli, välierä  
19.30  N kaksinpeli, välierä  
20.50  N nelinpeli, puolivälierä  
 

Tennis  
17.00  M kaksinpeli, 3. kierros  

17.00  M nelinpeli, puolivälierä  
17.00  N kaksinpeli, 3. kierros  
17.00  N nelinpeli, 2. kierros  
 

Uinti  
10.00  N 100 m, vapaauinti, alkuerät  
10.39  M 200 m, selkäuinti, alkuerät  
11.10  N 200 m, rintauinti, alkuerät  
11.47  M 200 m, sekauinti, alkuerät  
12.35  N 4x200 m, vapaauinti, alkuerät  
19.30  M 200 m, rintauinti, F  
19.37  N 100 m, vapaauinti, välierät  
19.48  M 200 m, selkäuinti, välierät  
20.01  M 200 m, rintauinti, PJ 
20.11  N 200 m, perhosuinti, F  
20.17  M 100 m, vapaauinti, F  
20.23  N 200 m, rintauinti, välierä  
20.35  M 200 m, sekauinti, välierät  
20.46  N 200 m, perhosuinti, PJ 
20.56  N 4x200 m, vapaauintiviesti, F  
21.08  M 100 m, vapaauinti, PJ 
21.18  N 4x200 m, vapaauintiviesti, PJ 
 

Vesipallo, N, alkusarja  
09.30  Australia - Kazakstan  
10.45  USA - Kanada  
16.30  Venäjä - Unkari  
17.45  Kreikka - Italia  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
20.30  M moniottelu, F  
22.48  M moniottelu, PJ 
 

Yleisurheilu  
08.30  N kuula, karsinta  
10.00  M kuula, karsinta  
16.00  N kuula, F  
17.30  M kuula, F  
 

Torstai 19.8. (6. kisapäivä)  
 

Ammunta  
09.00  M 10 m, villikarjuammunta, karsinta  
10.00  N skeet, karsinta  
12.30  M 10 m, villikarjuammunta, F  
13.25  M 10 m, villikarjuammunta, PJ 
14.30  N skeet, F  
10.00  N skeet, PJ 
 

Beach volley  
09.00  M, 1. kierros 
10.00  M, 1. kierros 
11.00  N, 1. kierros 
12.00  N, 1. kierros 
14.30  M, 1. kierros 
15.30  M, 1. kierros 
16.30  N, 1. kierros 
17.30  N, 1. kierros 
20.00  M, 1. kierros 
21.00  M, 1. kierros 
22.00  N, 1. kierros 
23.00  N, 1. kierros 
 

Jousiammunta  
08.30  M henkilökohtainen 1/8 karsinta  
15.45  M puolivälierät  
16.45  M välierät  
17.21  M pronssiottelu  
17.39  M F  
18.05  M PJ 
 

Judo  
10.30  M alle 100 kg  
10.30  N alle 78 kg  
17.54  N alle 78 kg, PJ  
17.55  M alle 100 kg, PJ  
 

 
 

Koripallo, M, alkusarja  
09.00  Serbia-Montenegro - Uusi-Seelanti  
11.15  Italia - Espanja  
14.30  USA - Australia  
16.45  Puerto Rico - Angola  
20.00  Argentiina - Kiina  
22.15  Kreikka - Liettua  
 

Käsipallo, N, alkusarja  
14.30  Kreikka - Kiina  
16.30  Angola - Etelä-Korea  
19.30  Brasilia - Ukraina  
21.30  Espanja - Tanska  
 

Lentopallo, M, alkusarja  
09.00  Italia - Australia  
11.00  Hollanti - Brasilia  
14.00  Puola - Ranska  
16.00  Serbia-Montenegro - Tunisia  
19.30  Argentiina - Kreikka  
21.30  Venäjä - USA  
 

Maahockey, M, alkusarja  
08.30  Hollanti - Etelä-Afrikka  
10.30  Pakistan - Etelä-Korea  
18.00  Saksa - Egypti  
18.30  Iso-Britannia - Espanja  
20.00  Uusi-Seelanti - Argentiina  
20.30  Australia - Intia  
 

Melonta, Koskimelonta, alkuerät  
10.00  M kanadalainen, kaksikko, 1. lasku  
10.40  M kajakki, 1. lasku  
12.00  M kanadalainen, kaksikko, 1. lasku  
12.40  M kajakki, 2. lasku  
 

Miekkailu  
10.00  M säilän joukkue karsinta  
11.15  M säilän joukkue puolivälierät  
12.30  M säilän joukkue sijoitusottelut  
12.30  M säilän joukkue välierät  
18.30  M säilän joukkue pronssiottelu  
19.40  M säilän joukkue F  
20.55 M säilän joukkue PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  69 kg, karsinnat 
15.01  81 kg, karsinnat  
19.30  64 kg, karsinnat  
21.01  69 kg, karsinnat  
 

Painonnosto  
10.30  M 77 kg, ryhmä B  
13.00  N 69 kg, ryhmä B  
16.30  N 69 kg, ryhmä A  
18.20  N 69 kg, PJ 
20.00  M 77 kg, ryhmä A  
21.50  M 77 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00  avoin Laser  
13.00  M 470  
13.00  M Finnjolla  
13.00  M Mistral  
13.05  N 470  
13.05  N Europe  
13.05  N Mistral  
13.05  N Yngling  
 

Pöytätennis  
11.00  N nelinpeli, välierä  
13.00  M nelinpeli, puolivälierä  
18.00  N kaksinpeli, puolivälierä  
 

Softball, alkusarja  
09.30  Taiwan - Kiina  
12.00  USA - Kreikka  
17.00  Japani - Italia  
19.30  Kanada - Australia  
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Soutu  
08.30  N kevyet pariairokaksikot, välierät  
08.50  M kevyet pariairokaksikot, välierät 
09.10  M kevyet neloset, välierät  
09.30  M pariaironeloset, välierät  
09.50  M kevyet pariairokaksikot, välierät  
10.10  N B yksiköt, F  
10.20  M B yksiköt, F  
10.30  N B kaksikot, F  
10.40  M B kaksikot, F  
10.50  N B pariairokaksikot, F  
11.00  M B pariairokaksikot, F  
11.10  M B neloset, F  
11.20  N C yksiköt, F  
11.30  M C yksiköt, F  
11.40  N D yksiköt, F  
11.50  M D yksiköt, F  
12.00  M E yksiköt, F  
 

Sulkapallo  
09.00  N kaksinpeli, pronssiottelu  
10.00  M nelinpeli, välierä 1  
11.20  sekanelinpeli, pronssiottelu  
14.00  N kaksinpeli, F  
15.05  N kaksinpeli, PJ 
15.30  M nelinpeli, välierä 2  
16.50  sekanelinpeli, F  
18.25  sekanelinpeli, PJ 
 

Tennis  
17.00  M kaksinpeli, puolivälierä  
17.00  M nelinpeli, välierä  
17.00  N kaksinpeli, puolivälierä  
17.00  N nelinpeli, puolivälierä  
 

Uinti  
10.00  M 50 m, vapaauinti, alkuerät  
10.33  N 800 m, vapaauinti, alkuerät  
11.10  M 100 m, perhosuinti, alkuerät  
11.49  N 200 m, selkäuinti, alkuerät  
19.30  M 50 m, vapaauinti, välierät  
19.39  N 200 m, rintauinti, F  
19.46  M 200 m, selkäuinti, F  
19.53  N 200 m, selkäuinti, välierät  
20.04  N 200 m, rintauinti, PJ 
20.14  M 200 m, sekauinti, F  
20.20  N 100 m, vapaauinti, F  
20.25  M 200 m, selkäuinti, PJ 
20.35  M 100 m, perhosuinti, välierät  
20.45  M 200 m, sekauinti, PJ 
20.53  N 100 m, vapaauinti, PJ 
 

Vesipallo, M, alkusarja  
09.30  Serbia-Montenegro - Kazakstan  
10.45  USA - Unkari  
16.30  Italia - Saksa  
17.45  Espanja - Australia  
21.00  Egypti - Kreikka  
22.15  Kroatia - Venäjä  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
21.00  N moniottelu, F  
22.37  N moniottelu, PJ 
 

Perjantai 20.8. (7. kisapäivä)  
 

Ammunta, Pienoiskiväärin  
09.00  N 50 m, kolmiasento, karsinta  
12.00  M 50 m, makuuasento, karsinta  
12.30  N 50 m, kolmiasento, F  
13.25  N 50 m, kolmiasento, PJ 
14.30  M 50 m, makuuasento, F  
14.30  M 50 m, makuuasento, PJ 
 

Baseball  
10.30  Taiwan - Italia  
11.30  Japani - Kanada  
18.30  Australia - Kreikka  

19.30  Kuuba - Hollanti  
 

Beach volley  
14.30  M 2. kierros 
15.30  M 2. kierros 
16.30  N 2. kierros 
17.30  N 2. kierros 
20.00  M 2. kierros 
21.00  M 2. kierros 
22.00  N 2. kierros 
23.00  N 2. kierros 
 

Jalkapallo  
18.00  N, puolivälierä (Patras) 
18.00  N, puolivälierä (Thessaloniki) 
21.00  N, puolivälierä (Heraklio) 
21.00  N, puolivälierä (Volos) 
 

Jousiammunta  
08.30  N joukkue, karsinta  
10.30  N joukkue, puolivälierät  
15.45  N joukkue, välierät  
16.44  N joukkue, pronssiottelu  
17.14  N joukkue, F  
17.52 N joukkue, PJ 
 

Judo  
10.30 M yli 100 kg  
10.30 N yli 78 kg  
17.55 M yli 100 kg, PJ 
17.54 N yli 78 kg, PJ 
 

Koripallo, N, alkusarja  
09.00  Venäjä - Japani  
11.15  Uusi-Seelanti - Kiina  
14.30  USA - Espanja  
16.45  Tshekki - Etelä-Korea  
20.00  Australia - Kreikka  
22.15  Nigeria - Brasilia  
 

Käsipallo, M, alkusarja  
09.30  Etelä-Korea - Islanti  
11.30  Unkari - Saksa  
14.30  Espanja - Slovenia  
16.30  Brasilia - Kreikka  
19.30  Venäjä - Kroatia  
21.30  Ranska - Egypti  
 

Käsipallo, N  
14.30  Ukraina - Kreikka  
16.30  Angola - Ranska  
19.30  Brasilia - Unkari  
21.30  Etelä-Korea - Espanja  
 

Lentopallo, N, alkusarja  
09.00  Kiina - Saksa  
11.00  Dominikaaninen tasavalta - Kuuba  
14.00  Korea - Japani  
16.00  Kreikka - Brasilia  
19.30  Kenia - Italia  
21.30  USA - Venäjä  
 

Maahockey, N, alkusarja  
08.30  Etelä-Korea - Australia  
10.30  Uusi-Seelanti - Argentiina  
18.00  Saksa - Etelä-Afrikka  
20.00  Espanja - Japani  
 

Melonta, Koskimelonta  
10.00  M kanadalainen, kaksikko, välierät  
10.35  M kajakki, välierät  
11.35 M kanadalainen, kaksikko, F  
12.25  M kajakki, F  
13.05 M kanadalainen, kaksikko, PJ 
13.20  M kajakki, PJ 
 

Miekkailu, joukkuekilpailu  
10.00  N kalpa, karsinta  
11.25  N kalpa, puolivälierät  

11.45 N kalpa, sijoitusottelut  
14.15  N kalpa, välierät  
18.30  N kalpa, pronssiottelu  
19.40  N kalpa, F  
20.55  N kalpa, PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  57 kg, karsinnat 
15.01  60 kg, karsinnat  
19.30  54 kg, karsinnat  
21.01  57 kg, karsinnat  
 

Painonnosto  
20.00  N 75 kg, ryhmä A  
21.58  N 75 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00 avoin 49er  
13.00 avoin Laser  
13.05 N Europe  
 

Pyöräily, Ratapyöräily  
16.30  M 4000 m takaa-ajo, karsinta  
17.15  N 500 m aika-ajo, F  
17.45 N 500 m aika-ajo, PJ 
17.55  M 1 km aika-ajo, F  
18.45  M 1 km aika-ajo, PJ  
18.55  M 4000 m takaa-ajo, 1. kierros  
 

Pöytätennis  
11.00  M nelinpeli, välierä  
13.00  N nelinpeli, pronssiottelu  
14.00  N nelinpeli, F  
15.13 N nelinpeli, PJ 
18.00  M kaksinpeli, puolivälierä  
 

Ratsastus, Kouluratsastus 
08.30  Grand Prix, 1. päivä  
08.30  joukkue, Grand Prix, 1. päivä  
 

Softball, N, Alkusarja  
09.30  Italia - Kanada  
12.00  USA - Taiwan  
17.00  Kreikka - Australia  
19.30  Japani - Kiina  
 

Sulkapallo  
09.00  M kaksinpeli, välierät  
11.40  M nelinpeli, pronssiottelu  
14.00  N nelinpeli, välierät  
17.00  M nelinpeli, F  
18.35 M nelinpeli, PJ 
 

Tennis  
17.00 M kaksinpeli, välierä  
17.00 M nelinpeli, pronssiottelu  
17.00 N kaksinpeli, välierä  
17.00 N nelinpeli, välierä  
 

Uimahypyt  
12.30  N 10 m, kerroshypyt, karsinta  
 

Uinti  
10.00  N 50 m, vapaauinti, alkuerät  
10.27  M 1500 m, vapaauinti, alkuerät  
12.06  N 4x100m, sekauinti, alkuerät  
12.28  M 4x100 m, sekauinti, alkuerät  
19.30  N 200 m, selkäuinti, F  
19.37  M 100 m, perhosuinti, F  
19.43  N 800 m, vapaauinti, F  
19.55 N 200 m, selkäuinti, PJ 
20.05  M 50 m, vapaauinti, F  
20.10 M 100 m, perhosuinti, PJ 
20.20  N 50 m, vapaauinti, välierät  
20.28 N 800 m, vapaauinti, PJ 
20.38 M 50 m, vapaauinti, PJ 
 

Vesipallo, N, alkusarja  
09.00  Italia - Kazakstan  
10.15  USA - Venäjä  
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16.45  Unkari - Kanada  
18.00  Australia - Kreikka  
 

Voimistelu, Trampoliini  
16.30  N Karsinta, 1. ohjelma  
17.04  N Karsinta, 2. ohjelma  
17.46  N F  
18.22 N PJ  
 

Yleisurheilu  
09.00  M 20 km Kävely, F  
09.15  M moukari, karsinta, A  
09.30  N 7-ottelu, 100 m aitajuoksu  
09.55  M kolmiloikka, karsinta  
10.40  N 7-ottelu, korkeushyppy  
10.45  M moukari, karsinta, B  
10.50  N 100 m, 1. alkuerät  
19.30  N 7-ottelu, kuula  
19.35  M 1500m, 1. alkuerät  
20.05  N 100 m, 2. alkuerät  
20.20  M korkeus, karsinta  
20.39 M 20 km Kävely, PJ 
20.50  N 7-ottelu, 200 m  
21.11 N kuulantyöntö, PJ 
21.20  M 400 m, 1. alkuerät  
21.30  N kiekko, karsinta, A  
21.52 M kuulantyöntö, PJ 
22.00  N 800 m, 1. alkuerät  
22.35  M 10 000 m, F  
22.50  N kiekko, karsinta, B  
23.15  N 5000 m, 1. alkuerät  
 

Lauantai 21.8. (8. kisapäivä)  
 

Ammunta  
09.00  M 25 m, olympiapistooli, karsinta  
10.00  M skeet, karsinta  
14.30  M 25 m, olympiapistooli, F  
15.10 M 25 m, olympiapistooli, PJ 
 

Baseball  
10.30  Japani - Taiwan  
11.30  Kanada - Kuuba  
18.30  Hollanti - Australia  
19.30  Italia - Kreikka  
 

Beach volley  
14.30  M puolivälierät  
15.30  M puolivälierät 
16.30  N 2. kierros 
17.30  N 2. kierros 
20.00  M puolivälierät 
21.00  M puolivälierät 
22.00  N 2. kierros 
23.00  N 2. kierros 
 

Jalkapallo, M  
18.00 Puolivälierä (Ateena) 
18.00 Puolivälierä (Heraklio) 
21.00 Puolivälierä (Patras) 
21.00 Puolivälierä (Thessaloniki) 
 

Jousiammunta  
08.30  M joukkue, karsinta  
10.30  M joukkue, puolivälierät  
15.45  M joukkue, välierät  
16.44  M joukkue, pronssiottelu  
17.14  M joukkue, F  
17.14  M joukkue, PJ 
 

Koripallo, M, alkusarja  
09.00  Australia - Puerto Rico  
11.15  Espanja - Serbia-Montenegro  
14.30  Uusi-Seelanti - Argentiina  
16.45  Kiina - Italia  
20.00  Liettua - USA  
22.15  Angola - Kreikka  
 
Käsipallo, N, alkusarja  
14.30  Angora - Ranska 

16.30  Ukraina - Kreikka 
19.30  Etelä-Korea - Espanja 
21.30  Brasilia - Unkari 
 

Lentopallo, M, alkusarja  
09.00  Australia - USA 
11.00  Italia - Hollanti 
14.00  Tunisia - Puola  
16.00  Argentiina – S. Montenegro  
19.30  Kreikka - Ranska 
21.30  Brasilia - Venäjä  
 

Maahockey, M, alkusarja  
08.30  Egypti - Etelä-Korea  
10.30  Intia - Uusi-Seelanti  
18.00  Etelä-Afrikka - Australia  
18.30  Argentiina - Hollanti  
20.00  Espanja - Pakistan  
20.30  Saksa - Iso-Britannia  
 

Miekkailu, Floretti, joukkuekilpailu  
10.00  M karsinta  
11.15  M puolivälierät  
12.30  M sijoitusottelut  
12.30  M välierät  
18.30  M pronssiottelu  
19.40  M F  
20.55  M PJ 
 

Nyrkkeily, karsinnat  
13.30  51 kg  
15.31  75 kg  
19.30  48 kg  
21.01  75 kg  
 

Painonnosto  
10.30  M 85 kg, ryhmä B  
13.00  N +75 kg, ryhmä B  
16.30  N +75 kg, ryhmä A  
18.20 N +75 kg, PJ 
20.00  M 85 kg, ryhmä A  
21.50  M 85 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00 avoin Tornado  
13.00 M 470, F  
13.00 M Finnjolla, F  
13.00 M Mistral  
13.00 M Star  
13.05 N 470, F  
13.05 N Mistral  
13.05 N Yngling, F  
20.00 M 470, PJ 
20.15 M Finnjolla, PJ 
20.30 N 470, PJ 
20.45 N Yngling, PJ 
 

Pyöräily, Ratapyöräily  
16.30  M joukkuesprintti, karsinta  
16.50  N 3000 m takaa-ajo, karsinta  
17.25  M joukkuesprintti, 1. kierros  
17.40  M 4000 m takaa-ajo, sijat 3-4  
17.47  M 4000 m takaa-ajo, sijat 1-2  
17.55 M 4000 m takaa-ajo, PJ 
18.05  M joukkuesprintti, sijat 3-4  
18.10  M joukkuesprintti, sijat 1-2  
18.15  M joukkuesprintti, PJ 
18.25  N 3000 m takaa-ajo, 1. kierros  
 

Pöytätennis  
11.00  N kaksinpeli, välierä  
13.00  M nelipeli, pronssiottelu  
14.00  M nelinpeli, F  
15.13  M nelinpeli, PJ 
 

Ratsastus, Kouluratsastus  
08.30  Grand Prix, 2. päivä  
08.30  joukkue, Grand Prix, 2. päivä  
 
 

Soutu 
08.30  N yksiköt, A F 
08.50  M yksiköt, A F 
09.00  N yksiköt, PJ 
09.10  N kaksikot, A F 
09.20  M yksiköt, PJ 
09.30  M kaksikot, A F 
09.40 N kaksikot, PJ 
09.50  N pariairokaksikot, A F 
10.00 M kaksikot, PJ 
10.10  M pariairokaksikot, A F 
09.50  N pariairokaksikot, PJ 
10.30  M neloset, A F  
10.38 M pariairokaksikot, PJ 
10.50 M neloset, PJ 
11.10  N kevyet pariairokaksikot, B F 
11.20  M kevyet pariairokaksikot, B F  
11.30  M kevyet neloset, B F 
11.40  N pariaironeloset, B F 
11.50  M pariaironeloset, B F 
12.00  M kahdeksikot, B F 
12.10  N kevyet pariairokaksikot, C F 
12.20  M kevyet pariairokaksikot, C F 
 

Sulkapallo  
09.00  N nelinpeli, pronssiottelu  
10.45  M kaksinpeli, pronssiottelu  
14.00  N nelinpeli, F  
15.45 N nelinpeli, PJ 
16.10  M kaksinpeli, F  
17.35 M kaksinpeli, PJ 
 

Tennis  
17.00 M kaksinpeli, pronssiottelu  
17.00 M nelinpeli, F  
17.00 N kaksinpeli, F  
17.00 N kaksinpeli, pronssiottelu  
17.00 N nelinpeli, pronssiottelu  
21.00 N kaksinpeli, PJ 
22.00 M nelinpeli, PJ 
 

Uimahypyt  
13.30  N 10 m, kerroshypyt, välierät  
 

Uinti  
19.30  N 50 m, vapaauinti, F  
19.36  M 1500 m, vapaauinti, F  
19.56  N 50 m, vapaauinti, PJ 
20.06  N 4x100 m, sekaviesti, F  
20.15 M 1500 m, vapaauinti, PJ 
20.25  M 4x100 m, sekaviesti, F  
20.33 N 4x100 m, sekaviesti, PJ 
20.48 M 4x100 m, sekaviesti, PJ 
 

Vesipallo, M, alkusarja  
09.30  Kazakstan - Unkari  
10.45  Egypti - Italia  
16.30  Saksa - Espanja  
17.45  Kreikka - Australia  
21.00  Serbia-Montenegro - Kroatia  
22.15  Venäjä - USA  
 

Voimistelu, trampoliini  
16.30  M karsinta, 1. ohjelma  
17.06  M karsinta, 2. ohjelma  
17.48  M F  
18.22 M PJ 
 

Yleisurheilu  
09.00  M kiekko, karsinta, A  
09.05  N 400 m aitajuoksu, 1. alkuerät  
09.45  N 400 m, 1. alkuerät  
10.00  N 7-ottelu, pituushyppy  
10.30  M kiekko, karsinta, B  
10.35  M 100 m, 1. alkuerät  
18.30  N 7-ottelu, keihäs, A  
19.00  N seiväshyppy, karsinta  
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19.40  M 100 m, 2. alkuerät  
19.45  N 7-ottelu, keihäs, B  
20.20  N 100 m, välierät  
20.35  N kolmiloikka, karsinta  
20.40  N 800 m, välierät  
21.00 M 10000 m, PJ 
21.10  N kiekko, F  
21.15 M 400 m, välierät  
21.40  N 7-ottelu, 800 m, F 
22.05  M 3000 m estejuoksu, 1. alkuerät  
22.41 N 7-ottelu, PJ 
22.55  N 100 m, F  
 

Sunnuntai 22.8. (9. kisapäivä)  
 

Ammunta  
09.00  M 50m pienoiskiv. 3-asento, karsinta  
11.00  M skeet, karsinta  
13.30  M 50m pienoiskivääri 3-asento,  F  
14.25 M 50m pienoiskivääri 3-asento, PJ 
15.30  M skeet, F 
16.30  M skeet, PJ 
 

Baseball  
10.30  Hollanti - Taiwan  
11.30  Kreikka - Japani  
18.30  Italia - Kuuba  
19.30  Australia - Kanada  
 

Beach volley  
14.30  M, puolivälierät 
15.30  M, puolivälierät 
16.30  N, puolivälierät  
17.30  N, puolivälierät 
20.00  M, puolivälierät 
21.00  M, puolivälierät 
22.00  N, puolivälierät 
23.00  N, puolivälierät 
 

Koripallo, N, alkusarja  
09.00  Uusi-Seelanti - Tshekki  
11.15  Nigeria - Venäjä  
14.30  Brasilia - Australia  
16.45  Kreikka - Japani  
20.00  Kiina - USA  
22.15  Espanja - Etelä-Korea  
 

Käsipallo, M, alkusarja  
09.30  Slovenia - Etelä-Korea  
11.30  Saksa - Ranska  
14.30  Kroatia - Espanja  
16.30  Unkari - Kreikka  
19.30  Venäjä - Islanti  
21.30  Egypti - Brasilia  
 

Lentopallo, N, alkusarja  
09.00  Saksa - Dominikaaninen tasavalta  
11.00  Japani - Kenia  
14.00  Venäjä - Kiina  
16.00  Italia- Kreikka  
19.30  Brasilia - Etelä-Korea  
21.30  Kuuba - USA  
 

Maahockey, N, alkusarja  
08.30  Saksa - Etelä-Korea  
10.30  Espanja - Uusi-Seelanti  
18.00  Argentiina - Kiina  
20.00  Australia - Hollanti  
 

Miekkailu, M kalvan joukkuekilpailu  
10.00  karsinta  
11.15  puolivälierät  
12.30  sijoitusottelut  
12.30  välierät  
18.30  pronssiottelu  
19.40  F  
20.55 PJ 
 

Nyrkkeily, Puolivälierät  
19.30  64 kg  

20.31  69 kg  
21.31  91 kg  
 

Paini, Naisten vapaapaini, karsinnat  
09.30 48 kg  
09.30 55 kg  
09.30 63 kg  
09.30 72 kg  
18.10 48 kg  
18.10 55 kg  
18.10 63 kg  
18.10 72 kg  
 

Purjehdus  
13.00 M Star  
13.05 N Europe, F  
13.00 avoin Laser, F  
13.00 avoin Tornado  
13.00 avoin 49er  
20.00 avoin Laser, PJ 
20.15 N Europe, PJ 
 

Pyöräily, Ratapyöräily  
09.00  N eräajo 200 m, karsinta  
09.15  M eräajo 200 m, karsinta  
09.35  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, kar-

sinta  
16.30  N eräajo, 2. karsintakierros  
16.50  M eräajo, 2. karsintakierros  
17.25  N eräajo, keräilyerät  
17.30  M eräajo, keräilyerät  
17.40  N 3000 m takaa-ajo, sijat 3-4  
17.45  N 3000 m takaa-ajo, sijat 1-2  
17.50 N 3000 m takaa-ajo PJ 
18.00  M eräajo, keräilyerät  
18.20  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, 1. 

kierros  
18.50  M eräajo, keräilyerä  
 

Pöytätennis  
11.00  M kaksinpeli, välierä  
13.00  N kaksinpeli, pronssiottelu  
14.00  N kaksinpeli, F  
15.13 N kaksinpeli, PJ 
 

Ratsastus  
09.00  esteratsastus, 1. karsijat  
 

Softball, N  
09.30  Välierät  
12.00  Välierät  
17.00  Pronssi  
 

Soutu 
08.30  N kevyet pariairokaksikot A F 
08.50  M kevyet pariairokaksikot A F  
09.00 N kevyet pariairokaksikot PJ 
09.10  M kevyet neloset A F  
09.20 M kevyet pariairokaksikot PJ 
09.30  N pariaironeloset A F  
09.40 M kevyet neloset PJ 
09.50  M pariaironeloset A F  
10.00 N pariaironeloset PJ 
10.10  N kahdeksikot A F  
10.20 M pariaironeloset PJ 
10.30  M kahdeksikot A F  
10.40 N kahdeksikot PJ 
10.50 M kahdeksikot PJ 
 

Tennis  
17.00 M kaksinpeli, F  
17.00 N nelinpeli, F  
20.00 M kaksinpeli, PJ 
23.30 N nelinpeli, PJ 
 

Uimahypyt  
21.00  N 10 m, kerroshypyt, F  
22.14 N 10 m, kerroshypyt, PJ 
 

Vesipallo 
10.45 N sijat 7-8 
17.00 N puolivälierät 01 
18.15 N puolivälierät 02 
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
20.00  M permanto, F  
20.25  M permanto, PJ 
20.35  N hyppy, F  
20.58  N hyppy, PJ 
21.08  M hevonen, F  
21.33  M hevonen, PJ 
21.43  N eritasonojapuut, F  
22.04  N eritasonojapuut, PJ 
22.14  M renkaat, F  
22.39 M renkaat, PJ 
 

Yleisurheilu  
18.00  N maraton, F  
19.30  M korkeushyppy, F  
19.35  N 100 m aitajuoksut, 1. alkuerät  
20.10  M kolmiloikka, F  
20.35 M ratakelaus 1500 m (lajinäytös) 
20.45 N ratakelaus 800 m (lajinäytös) 
20.55  M 100 m, välierät  
21.05 N kiekonheitto, PJ 
21.15  M moukari, F  
21.20  N 400 m aitajuoksu, välierät  
21.37 N 100 m PJ 
21.50  M 1500 m, välierät  
22.03 M ratakelaus 1500 m (lajinäytös) PJ 
22.15  N 400 m, välierät  
22.32 N ratakelaus 800 m (lajinäytös) PJ 
22.40  N 100 m aitajuoksu, 2. alkuerät  
22.56 M kolmiloikka, PJ 
23.10  M 100 m, F  
 

Maanantai 23.8. (10. kisapäivä)  
 

Beach volley  
19.00  M, välierät 
20.00  M, välierät 
21.00  N, välierät 
22.00  N, välierät 
 

Jalkapallo, N  
18.00  Välierä (Heraklio) 
21.00  Välierä (Patras) 
 

Koripallo, M, alkusarja  
09.00  Espanja - Uusi-Seelanti  
11.15  Liettua - Australia  
14.30  USA - Angola  
16.45  Serbia-Montenegro - Kiina  
20.00  Italia - Argentiina  
22.15  Kreikka - Puerto Rico  
 

Käsipallo, N  
14.30  Kiina - Brasilia  
16.30  Ranska - Etelä-Korea  
19.30  Unkari- Ukraina  
21.30  Tanska - Angola  
 

Lentopallo, M, alkusarja  
09.00  Ranska - Tunisia  
11.00  Venäjä - Italia  
14.00  Hollanti - Australia  
16.00  Puola - Argentiina  
19.30  Serbia-Montenegro - Kreikka  
21.30  USA - Brasilia  
 

Maahockey, M, alkusarja  
08.30  Uusi-Seelanti - Etelä-Afrikka  
10.30  Espanja - Egypti  
18.00  Pakistan - Iso-Britannia  
18.30  Etelä-Korea - Saksa  
20.00  Intia - Argentiina  
20.30  Australia - Hollanti  
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Melonta, Ratamelonta, alkuerät 
08.30  M kajakki, 1000 m  
09.00  M kanadalainen, 1000 m  
09.20  N kajakki, nelikko, 500 m  
09.40  M kajakki, kaksikko, 1000 m  
10.10  M kanadalainen, kaksikko, 1000 m  
10.40  M kajakki, nelikko, 1000 m 
 

Nyrkkeily, Puolivälierät  
19.30  54 kg  
20.31  57 kg  
21.31  yli 91 kg  
 

Paini, N vapaapaini  
09.30 48 kg sijoitusottelut  
09.30 48 kg välierät  
09.30 55 kg sijoitusottelut  
09.30 55 kg välierät  
09.30 63 kg sijoitusottelut  
09.30 63 kg välierät  
09.30 72 kg sijoitusottelut  
09.30 72 kg välierät  
17.30 48 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
17.30 55 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
17.30 63 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
17.30 72 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
18.20  48 kg pronssiottelu  
18.28 48 kg F  
18.48 48 kg PJ 
19.00 55 kg pronssiottelu  
19.09 55 kg F  
19.28 55 kg PJ 
19.40 63 kg pronssiottelu  
19.50 63 kg F  
20.08 63 kg PJ 
20.20 72 kg pronssiottelu  
20.30 72 kg F  
20.48 72 kg PJ 
 

Painonnosto, M  
16.30  94 kg, ryhmä B  
20.00  94 kg, ryhmä A  
21.50 94 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00 M Mistral  
13.00 M Star  
13.05 N Mistral  
13.00 avoin Tornado  
 

Pyöräily, ratapyöräily 
16.30  N eräajo, puolivälierä  
16.45  M eräajo, sijoitusajo  
16.50  N eräajo, puolivälierä A  
17.05  M eräajo, puolivälierä A  
17.20  N eräajo, puolivälierä B  
17.30  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, s. 3-4  
17.37  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, s. 1-2  
17.45  M eräajo, puolivälierä B  
18.00 M 4000 m takaa-ajo, joukkue, PJ 
18.10  M eräajo, puolivälierä C  
 

Pöytätennis, M, kaksinpeli 
13.00  pronssiottelu  
14.00  F  
15.13 PJ 
 

Ratsastus  
08.00  kouluratsastus, Grand Prix Special  
 

Softball  
16.00  F  
18.50 PJ 
 

Taitouinti  
19.30  Tekninen ohjelma, karsinta  
 

Uimahypyt, M  
13.30  3 m, ponnahduslauta, karsinta  

Vesipallo, M, alkusarja  
09.30  Saksa - Australia  
10.45  Kroatia - Kazakstan  
17.00  Espanja - Egypti  
18.15  Venäjä - Unkari  
21.00  USA - Serbia-Montenegro  
22.15  Italia - Kreikka  
 

Voimistelu, telinevoimistelu  
20.00  M hyppy, F  
20.25 M hyppy, PJ  
20.35  N puomi, F  
21.00 N puomi, PJ 
21.10  M nojapuut, F  
21.35 M nojapuut, PJ 
21.45  N permanto, F  
22.10 N permanto, PJ 
22.20  M rekki, F  
22.45 M rekki, PJ 
 

Yleisurheilu  
09.00  N 20 km kävely, F  
09.10  N moukari, karsinta, A  
09.15  M 10-ottelu, 100 m  
10.15  M 10-ottelu, pituus  
10.40  N moukari, karsinta B  
11.00  N 200 m, 1. alkuerät  
12.10  M 10-ottelu, kuula  
18.30  M 10-ottelu, korkeus  
18.31 N maraton, PJ 
18.45  N kolmiloikka, F  
19.00  N 100 m aitajuoksu, välierät  
19.11 M korkeushyppy, PJ 
19.19 M moukari, PJ 
19.30  M 400 m aitajuoksu, 1. alkuerät  
20.08 N 20 km kävely, PJ 
20.20  M kiekko, F  
20.25  N 200 m, 2. alkuerät  
20.45 M 100 m, PJ 
20.55  N 800 m, F  
21.05  M 400 m, F  
21.09 N kolmiloikka, PJ 
21.20  M 10-ottelu, 400 m  
21.41 N 800 m, PJ 
21.48 M 300 m, PJ 
22.00  N 5000 m, F  
 

Tiistai 24.8. (11. kisapäivä)  
 

Baseball  
11.30  Välierä  
19.30  Välierä  
 

Beach volley, N 
19.30  pronssiottelu  
21.00  F  
22.02 PJ 
 

Jalkapallo, M  
18.00  välierä (Ateena) 
21.00  välierä (Thessaloniki) 
 

Koripallo 
09.00  N sijoitusottelu, sijat 11-12  
11.15  N sijoitusottelu, sijat 9-10  
14.30  M sijoitusottelu, sijat 11-12  
16.45  M sijoitusottelu, sijat 9-10  
 

Käsipallo, M  
09.30  sijoitusottelu, sijat 11-12  
11.30  sijoitusottelu, sijat 9-10  
14.30  puolivälierä  
16.30  puolivälierä  
19.30  puolivälierä  
21.30  puolivälierä  
 

Lentopallo, N  
14.00  puolivälierä  

16.00  puolivälierä  
19.30  puolivälierä  
21.30  puolivälierä  
 

Maahockey, N  
08.30  sijoitusottelu, sijat  
11.00  sijoitusottelu, sijat  
18.00  välierä  
20.30  välierä  
 

Melonta, Ratamelonta, alkuerät 
08.30  M kajakki, 500 m  
09.00  M kanadalainen, 500 m 
09.20  N kajakki, 500 m  
09.50  M kajakki, kaksikko, 500 m  
10.20  M kanadalainen, kaksikko, 500 m  
10.40  N kajakki, kaksikko, 500 m  
 

Nyrkkeily, Puolivälierät  
19.30  48 kg  
20.31  60 kg  
22.15  81 kg  
 

Paini, Kreikkalais-roomalainen paini, M 
09.30 120 kg karsinta  
09.30 55 kg karsinta  
09.30 66 kg karsinta  
09.30 84 kg karsinta  
10.00 120 kg pudotusottelut  
10.00 55 kg pudotusottelut  
10.00 66 kg pudotusottelut  
10.00 84 kg pudotusottelut  
17.30 120 kg pudotusottelut  
17.30 55 kg pudotusottelut  
17.30 66 kg pudotusottelut  
17.30 84 kg pudotusottelut  
19.43 84 kg puolivälierät  
20.03 66 kg puolivälierät  
20.11 120 kg puolivälierät  
20.35 55 kg puolivälierät 
 

Painonnosto, M 
16.30  105 kg, ryhmä B  
20.00  105 kg, ryhmä A  
21.50 105 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00 avoin 49er  
 

Pyöräily, Ratapyöräily  
16.30  N eräajo, välierä A  
16.40  M eräajo, välierä A  
16.50  N eräajo, sijoitusajo, sijat 5-8  
16.55  N eräajo, välierä B  
17.05  M eräajo, välierä B  
17.15  N eräajo, sijoitusajo, sijat 9-12  
17.20 M eräajo, sijoitusajo, sijat, 9-12 
17.20  N eräajo, välierä C  
17.25  M eräajo, välierä C  
17.30  M pisteajo, F  
18.20  N eräajo, sijat 3-4, ajo 1  
18.20 N sprintti, F 
18.25  N eräajo, sijat 1-2, ajo 1  
18.30  M eräajo, sijat 3-4, ajo 1  
18.35  M eräajo, sijat 1-2, ajo 1  
18.40  M eräajo, sijat 5-8  
18.45  N eräajo, sijat 3-4, ajo 2  
18.50  N eräajo, sijat 1-2, ajo 2  
18.55  M eräajo, sijat 3-4, ajo 2  
19.00  M eräajo, sijat 1-2, ajo 2  
19.05 M pisteajo, PJ 
19.15  N eräajo, sijat 3-4, ajo 3 (jos tar-

peen)  
19.17  N eräajo, sijat 1-2, ajo 3 (jos tar-

peen)  
19.20  M eräajo, sijat 3-4, ajo 3 (jos tar-

peen)  
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19.22  M eräajo, sijat 1-2, ajo 3 (jos tar-
peen)  

19.25 N eräajo, PJ 
19.32 M eräajo, PJ 
 

Ratsastus  
09.00  esteratsastus, 2. karsijat  
09.00  esteratsastus, joukkue, F, 1. kierros  
20.30  esteratsastus, 3. karsijat  
22.00  esteratsastus, joukkue, F, 2. kierros  
23.59  esteratsastus, joukkue, PJ 
 

Taitouinti  
19.30  parikilpailu, vapaaohjelma, karsinta  
 

Uimahypyt, M 3 m, ponnahduslauta 
12.00  välierät  
21.45  F  
23.00 PJ 
 

Vesipallo, N  
10.45  Sijoitusottelu, sijat 5-6  
17.00  Välierä  
18.15  Välierä  
 

Yleisurheilu  
09.00  M 10-ottelu, 110 m aitajuoksu  
09.35  M 110 aitajuoksu, 1. alkuerät  
10.00  M 10-ottelu, kiekko, A  
10.20  M 200 m, 1.alkuerät  
11.30  M 10-ottelu, kiekko, B  
13.00  M 10-ottelu, seiväs  
19.30  M 10-ottelu, keihäs, A  
19.45  M pituus, karsinta  
20.00  M 200 m, 2. alkuerät  
20.30  N 1500 m, 1. alkuerät  
20.55  N seiväs, F  
21.00  M 10-ottelu, keihäs  
21.05  M 400 m aitajuoksu, välierät  
21.26 M kiekonheitto, PJ 
21.40  M 3000 m estejuoksu, F  
22.05  N 200 m, välierät  
22.17 N 5000 m, PJ 
23.30  N 100 aitajuoksu, F  
22.35 M 3000 m estejuoksu, PJ 
22.50  N 400 m F  
23.05  M 10-ottelu, 1500 m, F  
23.20 N 100 m  aitajuoksu, PJ 
23.28 N 400 m, PJ 
23.40  M 1500 m, F  
 

Keskiviikko 25.8. (12. kisapäivä)  
 

Baseball, M 
11.30 pronssiottelu 
20.00 F 
23.25 PJ 
 

Beach volley, M  
19.30  pronssiottelu  
21.00  F  
22.02 PJ 
 

Koripallo, N  
14.30  puolivälierä  
16.45  puolivälierä  
20.00  puolivälierä  
22.15  puolivälierä  
 

Lentopallo, M  
14.00  puolivälierä  
16.00  puolivälierä  
19.30  puolivälierä  
21.30  puolivälierä  
 

Maahockey, M  
08.30  sijoitusottelu, sijat 9-12  
11.00  sijoitusottelu, sijat 9-12  
18.00  sijoitusottelu, sijat 5-8  

18.30  välierä  
20.30  sijoitusottelu, sijat 5-8  
21.00  välierä  
 

Melonta, Ratamelonta, välierät  
08.30  M kajakki, 1000 m 
08.50  M kanadalainen, 1000 m  
09.00  N kajakki, nelikko, 500 m  
09.20  M kajakki, kaksikko, 1000 m  
09.40  M kanadalainen, kaksikko, 1000 m  
10.00  M kajakki, nelikko, 1000 m  
 

Nyrkkeily, puolivälierät  
19.30  51 kg  
20.31  75 kg  
 

Paini, Kreikkalais-roomalainen paini, M 
09.30 60 kg pudotusottelut  
09.30 74 kg pudotusottelut  
09.30 96 kg pudotusottelut  
10.20 120 kg välierät  
10.30 60 kg pudotusottelut  
10.34 55 kg välierät  
10.51 66 kg välierät  
11.16 84 kg välierät  
12.33 55 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
12.40 66 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
12.47 120 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
13.01 84 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
17.30 60 kg pudotusottelut  
17.30 74 kg pudotusottelut  
17.30 96 kg pudotusottelut  
19.10 55 kg pronssiottelu  
19.18 55 kg F  
19.26 55 kg PJ 
19.48 66 kg pronssiottelu  
19.58 66 kg F  
20.13 66 kg PJ 
20.25 84 kg pronssiottelu  
20.40 84 kg F  
20.51 84 kg PJ 
21.04 120 kg pronssiottelu  
21.18 120 kg F  
21.30 120 kg PJ 
 

Painonnosto, M 
16.30  +105 kg, ryhmä B  
20.00  +105 kg, ryhmä A  
21.50 +105 kg, PJ 
 

Purjehdus  
13.00 M Mistral, F  
13.00 M Star  
13.05 N Mistral, F  
13.00 avoin Tornado  
20.00 M Mistral, PJ 
20.15 N Mistral, PJ 
 

Pyöräily, Ratapyöräily  
16.30  M keirin, 1. kierros  
16.45  N pisteajo, F  
17.25  M keirin, 1. kierros  
17.40 N pisteajo, PJ 
17.50  M keirin, 2. kierros  
18.00  M pariajo, F  
19.00  M keirin, sijat 7-12  
19.05  M keirin, sijat 1-6  
19.10 M pariajo, PJ 
19.20 M keirin, PJ 
 

Ratsastus, Kouluratsastus 
15.30  Grand Prix Kür-ohjelma  
18.40 henkilökohtainen, PJ 
 

Taitouinti  
19.30  parikilpailu, vapaaohjelma, F  
20.50  parikilpailu, vapaaohjelma, PJ 

Triathlon, N  
10.00  F  
 

Uimahypyt, N  
13.30  3 m, ponnahduslauta, karsinta  
 

Vesipallo, M  
09.30  Sijoituspeli, sijat 7-12  
10.45  Sijoituspeli, sijat 7-12  
17.00  Puolivälierä  
18.15  Puolivälierä  
 

Yleisurheilu  
19.00  N keihäs, karsinta, A  
19.15  M seiväs, karsinta  
19.55  M 5000 m, 1. alkuerät  
20.25  N keihäs, karsinta, B  
20.51 N seiväs, PJ 
21.00  M 800 m, 1. alkuerät  
21.20  N pituus, karsinta  
21.55  N 400 m aitajuoksu, F  
22.00 M 10-ottelu, PJ 
22.10  N moukari, F  
22.15  M 110 m aitajuoksu, 2. alkuerät  
22.39 M 1500 m PJ 
22.50  M 200 m, välierät  
23.03 N 400 M aitajuoksu, PJ 
23.20  N 200 m, F  
 

Torstai 26.8. (13. kisapäivä)  
 

Jalkapallo, N  
18.00  pronssiottelu  
21.00  F  
23.20 PJ 
 

Koripallo, M  
14.30  puolivälierä  
16.45  puolivälierä  
20.00  puolivälierä  
22.15  puolivälierä  
 

Käsipallo 
12.30  N sijoitusottelu, sijat 9-10  
14.30  N puolivälierä  
16.30  N puolivälierä  
19.30  N puolivälierä  
21.30  N puolivälierä  
 

Lentopallo, N  
19.30  välierä  
21.30  välierä  
 

Maahockey, N  
08.30  sijoitusottelu, sijat  
09.00 sijoitusottelu, sijat  
11.00  sijoitusottelu, sijat  
18.00  pronssiottelu  
20.30  F  
22.30 PJ 
 

Melonta, Ratamelonta, välierät 
08.30  M kajakki, 500 m  
08.50  M kanadalainen, 500 m  
09.00  N kajakki, 500 m  
09.20  M kajakki, kaksikko, 500 m  
09.40  M kanadalainen, kaksikko, 500 m  
09.50  N kajakki, kaksikko, 500 m  
 

Nykyaikainen viisiottelu, M  
10.00  Ammunta  
11.00  Miekkailu  
14.20  Uinti  
16.10  Ratsastus  
18.45  Juoksu  
18.45 PJ 
 

Paini, M kreikkalais-roomalainen paini  
09.30 60 kg sijoitusottelut  
10.05 74 kg sijoitusottelut  
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10.25 96 kg sijoitusottelut  
11.07 60 kg välierät  
11.31 74 kg välierät  
11.55 96 kg välierät  
17.30 60 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
17.45 74 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
17.59 96 kg sijoitusottelut, sijat 5-6  
18.10 60 kg pronssiottelu  
18.17 60 kg F  
18.38 60 kg PJ 
18.50 74 kg pronssiottelu  
18.55 74 kg F  
19.18 74 kg PJ 
19.30 96 kg pronssiottelu  
19.38 96 kg F  
19.58 96 kg PJ 
 

Purjehdus  
13.00 M Star  
13.00 avoin Tornado  
13.00 avoin 49er, F  
20.00 avoin 49er, PJ 
 

Taekwondo  
09.00  N alle 49 kg, karsinnat  
11.12  M alle 58 kg, karsinnat  
15.30  N alle 49 kg, alkuottelut 
15.54  M alle 58 kg, alkuottelut 
16.54  N alle 49 kg, keräilyerät  
17.18  M alle 58 kg, keräilyerät  
17.48  N alle 49 kg, keräilyerät  
18.12  M alle 58 kg, keräilyerät  
18.53  N alle 49 kg, pronssiottelu  
19.05  M alle 58 kg, pronssiottelu  
19.20  N alle 49 kg, F  
19.35  M alle 58 kg, F  
20.05  N alle 49 kg, PJ 
19.35  M alle 58 kg, PJ 
 

Taitouinti  

19.30  Tekninen ohjelma, joukkue  
 

Triathlon, M  
10.00  F  
12.20 PJ 
 

Uimahypyt, N  
12.00  3 m, ponnahduslauta, välierät  
21.00  3 m, ponnahduslauta, F  
22.04 3 m, ponnahduslauta, PJ 
 

Vesipallo, N  
17.00  pronssipeli  
18.15  F  
19.27 PJ 
 

Voimistelu, Rytminen kilpavoimistelu  
15.30  moniottelu, karsinta  
19.30  moniottelu lohko, karsinta  
 

Yleisurheilu  
20.00  N korkeus, karsinta  
20.20  M pituus, F  
20.25  M keihäs, karsinta, A  
20.30  N 1500 m, välierät  
20.48 N moukari, PJ 
21.00  M 110 m aidat, välierät  
21.25  M 800 m, välierät  
21.50  M keihäs, karsinta, B  
22.00  N 4X100 m, 1. alkuerät  
22.15 N 200 m, PJ 
22.30  M 400 m aidat, F  
22.35 M pituushyppy, PJ 
22.50  M 200 m, F  
22.55 M 400 m aidat, PJ 
 
 
 
 

Perjantai 27.8. (14. kisapäivä)  
 

Jalkapallo, M  
20.30  Pronssiottelu (Thessaloniki) 
 

Koripallo 
09.00  N sijoitusottelu, sijat 7-8  
11.15  N sijoitusottelu, sijat 5-6  
14.30  N välierä  
16.45  N välierä  
20.00  M välierä  
22.15  M välierä  
 

Käsipallo  
09.30 M sijoitusottelu, sijat 5-8 
11.30 M sijoitusottelu, sijat 5-8 
14.30  M välierät 01 
16.30 M välierät 02 
19.30  N välierä 01 
21.30  N välierä 02 
 

Lentopallo, M  
19.30  välierä 01 
21.30  välierä 02 
 

Maahockey, M  
08.30  sijoitusottelu, sijat 7-8  
09.00  sijoitusottelu, sijat 11-12  
11.00  sijoitusottelu, sijat 5-6  
11.30  sijoitusottelu, sijat 9-10  
18.00  pronssiottelu  
20.30  F  
22.30 PJ 
 

Melonta, Ratamelonta  
08.30  M kajakki, 1000 m, F  
08.45 M kanadalainen, 1000 m, F  
08.55  M kajakki, 1000 m, PJ 
09.05 M kanadalainen, 1000 m, PJ 
09.20  N kajakki, nelikko, 500 m, F  
09.35  M kajakki, kaksikko, 1000 m, F  
09.45  N kajakki, nelikko, 500 m, PJ 
09.55  M kajakki, kaksikko, 1000 m, PJ 
10.10  M kanadal., kaksikko, 1000 m, F 
10.25  M kajakki, nelikko, 1000 m, F  
10.25  M kanadal., kaksikko, 1000 m, PJ 
10.45  M kajakki, nelikko, 1000 m, PJ 
 

Nyrkkeily, Välierät  
13.30  51 kg  
14.01  57 kg  
14.31  64 kg  
15.01  75 kg  
15.31  91 kg  
19.30  48 kg  
20.01  54 kg  
20.31  60 kg  
21.01  69 kg  
21.31  81 kg  
22.01  yli 91 kg  
 

Nykyaikainen viisiottelu, N  
10.00  Ammunta  
11.00  Miekkailu  
14.20  Uinti  
16.10  Ratsastus  
18.45  Juoksu  
18.45 PJ 
 

Paini, Vapaapaini, M  
09.30 120 kg karsinta  
09.30 55 kg karsinta  
09.30 66 kg karsinta  
09.30 84 kg karsinta  
09.38 66 kg pudotusottelut  
09.45 84 kg pudotusottelut  
09.52 120 kg pudotusottelut  
10.41 55 kg pudotusottelut  

17.30 66 kg pudotusottelut  
17.30 84 kg pudotusottelut  
18.47 120 kg pudotusottelut  
18.59 55 kg pudotusottelut  
20.11 66 kg pudotusottelut  
20.14 84 kg pudotusottelut  
20.31 55 kg pudotusottelut  
20.45 120 kg pudotusottelut  
 

Pyöräily, Maastopyöräily, N  
11.00  maastoajo  
13.45 PJ 
 

Ratsastus  
16.00  estehyppy, F, 1. kierros  
20.30  estehyppy, F, 2. kierros  
21.50 estehyppy, PJ 
 

Taekwondo  
09.00  N alle 57 kg, karsinnat  
11.12  M alle 68 kg, karsinnat  
15.30  N alle 57 kg, karsinnat 
15.54  M alle 68 kg, karsinnat  
16.54  N alle 57 kg, keräilyerät  
17.18  M alle 68 kg, keräilyerät  
17.48  N alle 57 kg, keräilyerät  
18.12  M alle 68 kg, keräilyerät  
18.53  N alle 57 kg, pronssiottelu  
19.05  M alle 68 kg, pronssiottelu  
19.20  N alle 57 kg, F  
19.35  M alle 68 kg, F  
20.05 N alle 57 kg, PJ 
20.20 M alle 68 kg, PJ 
 

Taitouinti  
19.30  vapaa ohjelma, joukkue  
20.44 vapaa ohjelma, PJ 
 

Uimahypyt, M 
13.30  10 m, kerroshypyt, alkuerät 
 

Vesipallo, M  
09.30  sijoituspeli, sijat 11-12  
10.45  sijoituspeli, sijat 7-10  
17.00  sijoituspeli, sijat 7-10  
18.15  välierä 01 
21.00  välierä 02 
 

Voimistelu, rytminen kilpavoimistelu  
19.30  moniottelu, karsinta  
 

Yleisurheilu  
07.00  M 50 km kävely, F  
20.00  M seiväs, F  
20.05  N pituus, F  
20.10  M 4x100 m, 1. alkuerät  
20.22 M 50 km kävely, PJ 
20.35  N 4x400 m, 1. alkuerät  
20.55  N keihäs, F  
21.00  M 4x400 m, 1. alkuerä  
21.30  M 110 m aidat, F  
21.35 M 200 m, PJ 
21.50  N 1000 m, F  
22.25 M 110 m aidat, PJ 
22.33 N pituus, PJ 
22.45  N 4x100 m, F  
22.49 M seiväs, PJ 
22.56 N keihäs, PJ 
 

Lauantai 28.8. (15. kisapäivä) 
 

Jalkapallo, M  
10.00  F  
12.20 PJ 
 

Koripallo,  
09.00  M sijoitusottelu, sijat 7-8 
11.15  M sijoitusottelu, sijat 5-6 
14.00  N pronssipeli  
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16.15  N F  
18.15 N PJ 
20.00  M pronssipeli  
22.15  M F 
22.30 M PJ  
 

Käsipallo 
09.30  N sijoitusottelu, sijat 7-8  
11.30  N sijoitusottelu, sijat 5-6  
14.30 M sijoitusottelu, sijat 7-8 
16.30  N pronssiottelu  
19.30 M sijoitusottelu, sijat 5-6 
21.30 M pronssiottelu 
 

Lentopallo, N  
18.00  pronssiottelu  
20.00  F  
21.50 PJ 
 

Melonta, Ratamelonta  
08.30  M kajakki, 500 m, F  
08.45  M kanadalainen, 500 m, F  
08.55 M kajakki, 500 m, PJ 
09.05 M kanadalainen, 500 m, PJ 
09.20  N, kajakki, 500 m, F  
09.35  M kajakki, kaksikko, F  
09.45 N, kajakki, 500 m, PJ 
09.55 M kajakki, kaksikko, PJ 
10.10  M kanadalainen, kaksikko, 500 m, F  
10.25  N kajakki, kaksikko, 500 m, F  
10.35  M kanadalainen, kaksikko, 500 m, 

PJ 
10.45  N kajakki, kaksikko, 500 m, PJ 
 

Nyrkkeily  
19.30  51 kg, F 
19.54 51 kg, PJ 
20.06  57 kg, F 
20.29 57 kg, PJ 
20.41  64 kg, F  
21.04 64 kg, PJ 
21.16  75 kg, F  
21.39 75 kg, PJ 
21.51  91 kg, F  
22.14 91 kg, PJ 
 

Paini, Vapaapaini, M 
09.30 60 kg pudotusottelut  
09.30 74 kg pudotusottelut  
09.30 96 kg pudotusottelut  
09.38 60 kg pudotusottelut  
09.45 74 kg pudotusottelut  
09.52 96 kg pudotusottelut  
10.41 55 kg välierät  
10.48 66 kg välierät  
10.55 120 kg välierät  
11.23 84 kg välierät  
12.54 55 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
13.01 66 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
13.08 120 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
13.15 84 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
17.30 60 kg pudotusottelut  
17.30 74 kg pudotusottelut  
17.30 96 kg pudotusottelut  
19.00 55 kg pronssiottelu  
19.10 55 kg F  
19.28 55 kg PJ 
19.40 66 kg pronssiottelu  
19.46 66 kg F  
20.08 66 kg PJ 
20.20 84 kg pronssiottelu  
20.28 84 kg F  
20.48 84 kg PJ 
21.00 120 kg pronssiottelu  
21.09 120 kg F  
21.28 120 kg PJ 
 

Purjehdus  
13.00 M Star, F  
13.00 avoin Tornado, F  
20.00 avoin Tornado, PJ 
20.15 M Star, PJ 
 

Pyöräily, Maastopyöräily  
11.00  M maastoajo  
13.45 M maastoajo, PJ 
 

Taekwondo  
09.00  N alle 67 kg, karsinnat  
11.12  M alle 80 kg, karsinnat  
15.30  N alle 67 kg, karsinnat  
15.54 M alle 80 kg, karsinnat  
16.54  N alle 67 kg, keräilyerät  
17.18  M alle 80 kg, keräilyerät  
17.48  N alle 67 kg, keräilyerät  
18.12  M alle 80 kg, keräilyerät  
18.53  N alle 67 kg, pronssiottelu  
19.05  M alle 80 kg, pronssiottelu  
19.20  N alle 67 kg, F  
19.35  M alle 80 kg, F  
20.05  N alle 67 kg, PJ 
20.20  M alle 80 kg, PJ 
 

Uimahypyt, M 
12.00 10 m, kerroshypyt, välierät 
21.00 10 m, kerroshypyt, F 
22.27 10 m, kerroshypyt, PJ 
 

Voimistelu, Rytminen voimistelu  
16.30  moniottelu, joukkue, F  
17.53  moniottelu, joukkue, PJ 
 

Yleisurheilu  
20.00  N korkeus, F  
20.08 N 1000 m, PJ 
20.15 N 4x100 m, PJ 
20.30  N 1500 m, F  
20.40  M keihäs, F  
20.50  M 800 m, F  
21.05  M 5000 m, F  
21.22 N 1500 m, PJ 
21.29 M 800 m, PJ 
21.45  M 4x100 m, F  
21.49 M 5000 m, PJ 
22.00  N 4x400 m, F  
22.10 M 4x100 m, PJ 
22.25  M 4x400 m, F  
22.30 N korkeus, PJ 
22.37 M keihäs, PJ 
22.44 N 4x400 m PJ 
22.55 M 4x400 m, PJ 
 

Sunnuntai 29.8. (16. kisapäivä) 
 

Käsipallo  
08.30  N sijoitusottelu, sijat 7-8  
10.45  N F  
12.45 N PJ 
14.30  N sijoitusottelu, sijat 5-6  
16.45 M F 
18.45 M PJ 
 

Lentopallo, M  
12.30  pronssiottelu  
14.30  F  
16.20 PJ 
 

Nyrkkeily  
13.30  48 kg, F  
13.54 48 kg, PJ 
14.06  54 kg, F 
14.29 54 kg, PJ 
14.41  60 kg, F 
15.04 60 kg, PJ 
15.16  69 kg, F 

15.39 69 kg, PJ 
15.51  81 kg, F 
16.14 81 kg, PJ 
16.26  yli 91 kg, F 
16.49 yli 91 kg, PJ 
 

Paini, Miesten vapaapaini  
09.30 60 kg sijoitusottelut  
09.30 74 kg sijoitusottelut  
10.35 96 kg sijoitusottelut   
11.07 60 kg välierät  
11.31 74 kg välierät  
11.55 96 kg välierät  
14.00 60 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
14.15 74 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
14.29 96 kg sijoitusottelu, sijat 5-6  
14.40  60 kg pronssiottelu  
14.49 60 kg F  
15.08 60 kg PJ 
15.20 74 kg pronssiottelu  
15.22 74 kg F  
15.48 74 kg PJ  
16.00 96 kg pronssiottelu  
16.07 96 kg F  
16.28 96 kg PJ  
 

Taekwondo  
08.00  N yli 67 kg, karsinnat  
10.12  M yli 80 kg, karsinnat  
14.30  N yli 67 kg, karsinnat  
14.54  M yli 80 kg, karsinnat  
15.54  N yli 67 kg, keräilyerät  
16.18  M yli 80 kg, keräilyerät  
16.48  N yli 67 kg, keräilyerät  
17.12  M yli 80 kg, keräilyerät  
17.53  N yli 67 kg, pronssiottelu  
18.05  M yli 80 kg, pronssiottelu  
18.20  N yli 67 kg, F  
18.35  M yli 80 kg, F  
19.05  N yli 67 kg, PJ 
19.20  M yli 80 kg, PJ 
 

Vesipallo, M  
09.30  sijoituspeli, sijat 9-10  
10.45  sijoituspeli, sijat 7-8  
12.00  sijoituspeli, sijat 5-6  
16.00  pronssipeli  
17.30  F  
18.57 PJ 
 

Voimistelu, Rytminen voimistelu  
15.30  moniottelu F  
17.41  moniottelu PJ 
 

Yleisurheilu  
18.00  M maraton  
21.45 M maraton, PJ 
 

Päättäjäiset 
21:00  Päättäjäiset 
 

--------------------------------------------------- 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Oheinen tiedote on koottu seuraavilta inter-
net sivuilta: 
 
www.noc.fi Suomen Olympiakomitea 
www.koulukanava.fi WSOY Koulukanava OY 
www.ateenakisasivut.fi Ateena-Kisasivut 
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	Puheenjohtajan tervehdys
	Arvoisat tiedotteemme lukijat,
	Tiedotteemme toimikunta päätti loppukeväästä julkaista ylimääräisen numeron Ateenan, vuoden 2004, olympialaisten kunniaksi.
	Tähän tiedotteen numeroon on koottu olympialaisten yleistä historiaa antiikin olympialaisista nykypäivän olympialaisiin, Suomen olympiahistoriaa sekä Ateenan, vuoden 2004 olympialaisten ohjelma. Tiedotteessa kerrotaan myös eri kisalajeista, niiden olympiahistoriasta ja säännöistä.
	Toivon seuramme johtokunnan ja tiedotteen toimikuntamme puolesta että tästä julkaisus
	ta on teille hyötyä ja iloa seuratessanne Ateenan kesäolympialaisia.
	Tiedot on koottu internetistä ja lähteet on mainittu tiedotteen lopussa, kohdassa ”Toimitus surffaili Internetissä”.
	Tässä kohtaa haluan onnitella myös Kreikan maajoukkuetta jalkapallon Euroopan-mestaruudesta jonka Kreikka voitti 4.7.2004.
	Toivotan teille kaikille nautinnollisia olympiakisoja sekä Suomelle ja Kreikalle paljon mitaleja.
	Urheiluhenkisin terveisin,
	Marko Suomalainen

	puheenjohtaja
	Olympian kisat 
	Olympian laakso sijaitsee Peloponnesoksen niemimaan länsikolkassa. Kisat järjestettiin joka neljäs vuosi keskikesällä Zeus-jumalan suojeluksessa. Niiden aikana oli voimassa ns. olympiarauha, joka alkoi jo kolme kuukautta ennen kisoja. Sen turvin toisiaan vastaan taistelleet kreikkalaiset luopuivat aseista ja matkasivat kaukaisistakin Kreikan kolkista Olympiaan. Urheilijat saapuivat kisapaikalle jo kuukausi ennen kisoja. Ensimmäisen kerran olympiarauha astui voimaan kisoissa v.776 eKr. Viimeiset antiikin ajan kisat pidettiin v. 393 jKr ja sen jälkeen ne kiellettiin pakanallisina. 
	Kisoilla oli muutakin yhteiskunnallista merkitystä. Niissä käytiin kauppaa, vaihdettiin ajatuksia, runoilijat esittivät aikaansaannoksiaan yms. Ne loivat perustaa yhtenäisen kreikkalaisen sivilisaation synnylle. Olympian kisoihin, kuten ei kolmeen muuhunkaan ns. pyhiin kisoihin (Delfoin, Nemean ja Korintin kisoihin) saanut osallistua muut kuin kreikkalaiset. Siksi ne lisäsivät helleenien yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta samalla syvensivät kuilua vihollisvaltioon Persiaan.
	Naispapitarta lukuun ottamatta naiset eivät saaneet olla mukana edes katsojina. Selittyneekö naisiin kohdistunut porttikielto pelkästään sillä, että vuonna 720eKr. juoksija Orsippos riisuutui alastomaksi, ja siitä lähtien kilpailijat osallistuivat kisoihin täysin alastomina. 
	Kisat alkoivat yksipäiväisinä ja laajenivat lopulta viisipäiväisiksi. Lajien määrä lisääntyi alun nelivaljakkokilpa-ajosta kahdeksaantoista. Arvostetuin oli viisiottelu. Siinä oli peräkkäin viisi kilpailua: se alkoi vauhdittomalla pituushypyllä, johon kaikki osallistuivat. Parhaat jatkoivat keihäänheitolla. Neljä parasta keihäänheittäjää jatkoi kilpajuoksulla, jonka kolme nopeinta jatkoivat kiekonheitolla. Kiekonheitto sai luultavasti alkunsa siitä, että sodassa singottiin litteitä kiviä vihollista kohti. Ne kaksi, jotka olivat heittäneet kiekkoa kauimmaksi, päättivät kilpailun painilla. Osallistujat painivat alastomina vartalot öljyttyinä. Vastustaja täytyi selättää kolme kertaa ennen kuin voittaja julistettiin. Muita lajeja olivat lyhyen (stadionin) ja pitkän matkan juoksu, paini, nyrkkeily (ilman hanskoja) sekä painin ja nyrkkeilyn yhdistelmä, pankration, jossa tappelun kaikki keinot olivat sallittuja. 
	Viisipäiväisten Olympian kisojen ohjelma

	Ensimmäinen päivä
	Vihkiseremoniat, olympiavalan vannominen, jumalille uhraukset ja rukoukset. 
	Toinen päivä
	Hevoskilpailut Hippodromilla. Ajajat seisovat pienissä nelivaljakon vetämissä, kaksipyöräisissä rattaissa. Suurta taitoa vaativan kisan voitosta kunnian saa hevosten omistaja, ei ohjastaja. Iltapäivällä pidetään stadionilla viisiottelu yllä kerrotun kilpailujärjestyksen mukaisesti. 
	Kolmas päivä
	Aamupäivä varattu jumalienpalveluksille, sillä tälle vuorokaudelle sattuu täysikuu. Iltapäivällä oli nuorten kilpailut pikajuoksussa, painissa ja nyrkkeilyssä. 
	Neljäs päivä
	Täysikasvuisten miesten juoksukilpailu. Kilpailumatkat: 1 stadioninpituus, 2 stadioninpituutta, siis 200 ja 400 metriä sekä pitkänmatkanjuoksu, 4800 metriä. Iltapäivällä voimalajit: nyrkkeily, paini ja pankration. Viimeisenä kilpailulajina oli 400 metrin juoksu täydessä asevarustuksessa. 
	Viides päivä
	Palkintojen jako ja päättäjäisillallinen voittajille. 
	Palkintona oli laakerinlehväseppele. Laakeripensas tai -puu liittyy antiikin kreikkalaisessa mytologiassa auringonjumala Apollonin kulttiin. Apollonin rakastettu, Daphne, oli muuttunut laakeripensaaksi. Laakeria pidettiin myös lääkekasvina. Vertauskuvana laakeri symboloi vihollisista saadun voiton jälkeistä rauhaa. Voitonviestit ja voitokkaat aseet koristeltiin laakerinoksin. Varhaiskristillisyys arvosti laakerinlehtien ikivihreyttä - laakerista tulikin ikuisen elämän vertauskuva. Akateemisten promootioiden esikuvana on ollut antiikin voitonseppele.
	Olympian kisoissa ei annettu aineellisia palkintoja, mutta kotikaupunkiinsa palattuaan voittaja sai muitakin palkintoja, sillä olihan hän tuonut kotiseudulleen kunniaa ja mainetta. Siellä voittajalle annettiin esim. muistopatsaita, rahalahjoja, elinikäinen eläke tai ilmaiset ateriat. Olympiavoittajasta saattoi tulla suoranainen taloudellinen rasite pienelle kreikkalaiskaupungille, kun voittopalkkiot nousivat vähitellen kohtuuttomiksi. Urheilusankareita pyydettiin vetonauloiksi muihin kilpailuihin. Heistä tuli ammattimainen eliittiluokka, joka kierteli kreikkalaiskisoista toiseen. Erityisesti voimalajeista tuli suosittuja, koska niissä menestymisestä maksettiin parhaiten. Spartassa voittaja palkittiin spartalaiseen tyyliin: paikalla taistelujoukon kärjessä. 
	Nykypäivän olympiakisojen synty
	Kesäkuussa 1894 joukko urheilujärjestöjen edustajia eri puolilta maailmaa kokoontui Pariisin Sorbonneen kansainväliseen urheilukongressiin. Kokouskutsussa oli pääasialliseksi keskustelunaiheeksi määritetty amatöörisääntöjen yhdenmukaistaminen eri maissa, mutta paikalle ehdittyään delegaatit huomasivat, että esityslistan viimeinen kohta olikin siirretty päällimmäiseksi. Viikon kestäneiden puheiden ja kestitysten jälkeen kongressin koollekutsuja ranskalainen paroni Pierre de Coubertin sai tahtonsa läpi: kongressi hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen antiikin olympiakisojen herättämisestä henkiin nykyaikaisessa muodossa. Kahden vuoden kuluttua pidettävien ensimmäisten kisojen paikaksi valittiin Ateena. 
	Coubertinin resepti oli kekseliäs sekoitus 1800-luvun lopun länsimaisen eliitin henkisiä virtauksia: edistysuskoa, klassista kasvatusta ja massojen pelkoa. Coubertin sitoi olympialiikkeensä erottamattomasti amatööriurheiluun, mikä koitui molempien pelastukseksi. Olympiakisat antoivat elitistiselle amatööriurheilulle ylivertaisen historian: kuva antiikin Olympian urheilijoista ”puhtaina” amatööreinä antoi heidän nykyajan perillisilleen moraalisen etulyöntiaseman ammattilaisiin verrattuna. Ensimmäisten nykyaikaisten olympiakisojen isännät toteuttivat samaan aikaan omaa ohjelmaansa: siinä missä Coubertinin olympiaurheilu halusi esiintyä antiikkisena, kreikkalaiset halusivat näyttäytyä moderneina. Kumpikaan illuusio ei aivan vastannut todellisuutta, mutta huhtikuussa 1896 ne kohtasivat, ja tulos oli riittävän hyvä uuden myytin syntymiselle. 
	Ensimmäiset kilpailut sovittiin pidettäviksi Ateenassa 1896. Kreikkalaisille ajatus ei ollut outo: he olivat järjestäneet omia kansallisia olympiakisojaan Ateenassa jo vuodesta 1859 lähtien. 
	Ateenan olympiakisat järjestettiin 6.-15.4.1896. Kaikkiaan 311 kilpailijaa kolmestatoista maasta taisteli olympiavoitosta yhteensä 43 lajissa. Vaikka kilpailujen taso ei ollut korkea, kreikkalaisten järjestämät juhlavat puitteet ja yleisön suuri innostus tekivät tapahtumasta menestyksen. 
	Vuoden 1896 kisat olivat niin suuri menestys, että kreikkalaiset olisivat halunneet isännöidä kisoja pysyvästi. Coubertin piti kuitenkin kiinni ideastaan eri maiden kesken kiertävästä isännyydestä.
	Kisojen huipentuma oli antiikin Kreikan tarustosta suoraan ammentava juoksu Marathonista Ateenaan: paikallisen talonpojan Spiridon Louisin voitto toi kisoille sädekehän, joka auttoi kansainvälisen olympialiikkeen seuraavan vaikean vuosikymmenen yli: olympiakisat olivat hukkua maailmannäyttelyn melskeeseen Pariisissa 1900 ja St. Louisissa 1904. 
	Coubertinin olympialiike sai uutta henkeä Lontoosta 1908 ja Tukholman suurmenestys vuonna 1912 varmisti sen henkiinjäämisen. Sadan vuoden aikana se on kasvanut koko maailman urheiluelämää säänteleväksi koneistoksi, jonka ulkopuolella ovat vain suurimmat ja rahakkaimmat ammattilaisjärjestöt; olympiakelpoisuudesta on tullut urheilu-lajien arvostuksen mittari. ”Olympismin” ja amatööriyden liiton moraalinen hegemonia kesti senkin jälkeen, kun ne luonut maailma katosi kahden maailmansodan myötä. Olympialiikkeen ansiosta kansainvälinen urheilu kantoi sääty-yhteiskunnan arvoja 1970-luvulle saakka. 1980-luvulla olympialiike saattoi lopulta hylätä merkityksensä menettäneen amatööriaatteen ja päästää rahamiehet kisoihin, samalla olympiarenkaista rakennettiin yksi maailman tunnetuimmista tuotemerkeistä. Vanha yhteiskunta jäi elämään enää KOK:n jäsenluetteloihin.
	Aluksi olympiakisat järjestettiin kesäisin, mutta vähitellen ohjelmaan liitettiin talviurheilulajeja, ja vuodesta 1924 on kesäkisojen lisäksi järjestetty erityiset talviolympialaiset. Naiset ovat osallistuneet kesäkisoihin vuodesta 1912, aluksi vain uintiin, ja talvikisoissa hiihtoon vasta vuodesta 1952.
	Talvi- ja kesäkisat on vuodesta 1994 lähtien järjestetty parillisvuosina neljän vuoden välein (1994 talvikisat, 1996 kesäkisat, 1998 talvikisat, 2000 kesäkisat jne.).
	Kisatilastot
	A = Vuosi
	B = Kaupunki
	C = Virallisia kilpailulajeja
	D = Osallistuneita maita
	E = Osallistuneita kilpailijoita
	F = Suomalaisia kilpailijoita
	Kesäkisat
	* Maailmannäyttelyn yhteydessä järjestetyt kisat. On tulkinnanvaraista, mitkä lukuisista urheilutapahtumista tulisi laskea olympialajeiksi 
	** Vain ratsastus 
	A B C D E F
	1896 Ateena 43 13 262  
	1900 Pariisi 159* 25 n.1.600  
	1904 St.Louis 95* 12 682  
	1906 Ateena 74 20 903 4 
	1908 Lontoo 110 22 2.047 65 
	1912 Tukholma 107 28 2.430 165 
	1916 Berliini peruut. maailmansodan vuoksi
	1920 Antwerpen 159 29 2.668 66 
	1924 Pariisi 131 44 3.076 116 
	1928 Amsterdam 122 46 2.887 73
	1932 Los Angeles 126 37 1.330 43 
	1936 Berliini 144 49 3.962 112
	1940 Helsinki peruut. maailmansodan vuoksi    
	1944 Lontoo peruut. maailmansodan vuoksi    
	1948 Lontoo 150 59 4.109 128
	1952 Helsinki 149 69 4.925 260 
	1956 Melbourne 145 69 3.182 64
	1956 Tukholma ** 6 29 159 7 
	1960 Rooma 150 83 5.352 118 
	1964 Tokio 163 93 5.134 89 
	1968 Mexico 172 112 5.530 68 
	1972 München 195 121 7.123 98 
	1976 Montreal 198 92 6.028 85 
	1980 Moskova 203 80 5.217 109 
	1984 Los Angeles 221 140 6.797 88 
	1988 Soul 237 159 8.465 79 
	1992 Barcelona 257 169 9.367 88 
	1996 Atlanta 271 197 10.332 78 
	2000 Sydney  300 199 11.116 71 
	Talvikisat
	A B C D E F
	1924 Chamonix 14 16 258 14 
	1928 Sankt Moritz 14 25 464 18 
	1932 Lake Placid 14 17 252 7 
	1936 Garmisch-
	         Partenkirchen 17 28 668 19 
	1948 Sankt Moritz  22  28  669  24 
	1952 Oslo  22  30  694 50 
	1956 Cortina
	        d'Ampezzo  24  32  820  31 
	1960 Squaw Valley  27  30  665  48 
	1964 Innsbruck  34  36  1.091  51 
	1968 Grenoble  35  37  1.158  52 
	1972 Sapporo  35  35  1.006  50 
	1976 Innsbruck  37  37  1.123  47 
	1980 Lake Placid  38  37  1.072  53 
	1984 Sarajevo  39  49  1.274  45 
	1988 Calgary  46  57  1.423  53 
	1992 Albertville  57  64  1.801  62 
	1994 Lillehammer  61  67  1.739  61 
	1998 Nagano  68  72  2.176  85 
	2002 Salt Lake City  78  77  2.399  98 
	Suomi olympialiikkeessä
	Suomen olympiahistoria juontaa juurensa kauempaa kuin yleensä on ollut tapana esittää. Voidaan melkein väittää, että Suomi voimisteltiin maailmankartalle ennen kuin Hannes Kolehmainen juoksi maamme sinne. 
	Suomen taival olympialiikkeeseen kulki Ruotsin kautta. Kun paroni Pierre de Coubertin ryhtyi muovaamaan nykyaikaisia olympiakisoja, hänen tärkein yhteyshenkilönsä Pohjoismaissa oli Ruotsin urheilun voimahahmo Viktor Balck. Balck oli ystävystynyt suomalaisten voimistelujohtajien kanssa 1880- ja 1890-luvun voimistelujuhlilla ja halusi, että myös Suomesta kutsuttaisiin edustajia vuoden 1894 Pariisin kongressiin, jossa perustettiin Kansainvälinen Olympiakomitea. 
	Kutsuja ei tullut tähän tilaisuuteen, mutta ensimmäisiin nykyaikaisiin olympiakisoihin Ateenassa 1896 saivat kutsun sekä Helsingfors Gymnastikklubb että Helsingfors Roddklubb. Kummastakaan ei kuitenkaan lähetetty edustajaa kisoihin. Kolmet ensimmäiset olympiakisat (Ateena 1896, Pariisi 1900 ja Saint Louis 1904) menivätkin Suomelta ohi lähes huomaamatta. 
	Ateenassa 1906 pidettäviin olympialaisiin välikisoihin Suomesta lähti neljän miehen joukkue yksityisellä ja seurojen järjestämällä tuella. Vastaperustettu SVUL ei ehtinyt mukaan valmisteluihin. Pienestä joukkueesta löytyi silti kaksi olympiavoittajaa: Verner Weckman voitti painissa ja Verner Järvinen antiikin kiekonheitossa. Suomalaisten menestys herätti varmasti jonkinlaista huomiota: Suomi oli nostanut itsensä maailman ”urheilukansojen” joukkoon. 
	Tulos saattoi myötävaikuttaa siihen, että Viktor Balck ja hänen maanmiehensä Clarence von Rosen KOK:n istunnossa Haagissa 1907 ehdottivat, että järjestö valitsisi edustajan myös Suomeen. Venäläisten edustajien vastustuksesta huolimatta Reinhold von Willebrand hyväksyttiin Lontoossa 1908 KOK:n edustajaksi Suomessa. Sillä välin oli myös ehditty perustaa Suomen olympialainen komitea 2.12.1907 ja sen puheenjohtajaksi valita juuri von Willebrand. Varakkaana vapaaherrana, jolla oli sekä varaa että tilaisuuksia matkustaa ja joka myös omasi monipuolisen kielitaidon, hän sopi oivallisesti Coubertinin arvokkaaseen klubiin. 
	Venäjä vastusti alusta lähtien Suomen erityisasemaa KOK:ssa, ja Tukholman kisoissa 1912 sattunut lippuselkkaus vain pahensi tilannetta. Suomi marssi avajaisissa erillään Venäjän joukkueesta kantaen omaa ”Finlandia”-kylttiä ja lisäksi lippuna käytettiin Helsingin ruotsinkielisen naisvoimisteluseuran lippua. Von Willebrandin diplomaatin lahjat estivät laajemman konfliktin syntymistä. Vuoden 1914 KOK:n istunnossa Pariisissa venäläiset onnistuivat ajamaan läpi päätöksen, jonka mukaan Suomi ei saisi osallistua Berliinin kisoihin 1916 itsenäisenä joukkueena. Maailmansota kuitenkin vei päätökseltä pohjan. 
	Kisojen jatkuessa Antwerpenissa 1920 Suomi oli jo itsenäinen valtio. 1920-luvun mitalimenestyksen innoittamina suomalaiset urheilujohtajat alkoivat unelmoida omien kisojen järjestämisestä. Kisoja varten tarvittiin oma stadion. Vuonna 1927 perustettiin Stadion-säätiö, jonka toiminnan tuloksena Olympiastadion valmistui 1938. 
	Samana vuonna Suomi saikin yllättäen oikeuden järjestää vuoden 1940 olympiakisat, kun Tokio joutui luopumaan isännyydestä Japanin - Kiinan – sodan vuoksi. Toinen maailmansota peruutti kuitenkin kansojen juhlan Helsingissä. Suuri hetki koettiin kuitenkin kesällä 1952, kun Suomi ja Helsinki järjestivät XV olympialaiset kesäkisat. Kylmän sodan keskelle osuneiden kisojen merkitystä nosti se, että Neuvostoliitto oli ensi kertaa mukana, kuten myös sodan hävinneet vallat Saksa ja Japani. 
	Helsingin kesäkisojen jälkeen Suomi on hakenut useaan otteeseen myös talvikisojen isännyyttä – viimeksi vuodelle 2006 – mutta toistaiseksi ilman tulosta, koska talvikisoja ei ole suostuttu jakamaan kahden järjestäjämaan kesken. Suomen tunnustettua asemaa kansainvälisessä olympialiikkeessä kuvaa se, että KOK:ssa on jatkuvasti ollut suomalaisia jäseniä. Reinhold von Willebrand edusti KOK:ta maassamme 1908-20, Ernst Krogius 1920-48, Johan Rangell 1938-67, Erik von Frenckell 1948-76, Paavo Honkajuuri 1967-81, Peter Tallberg vuodesta 1976 lähtien ja Pirjo Häggman 1981-99. Peter Tallberg on 
	toiminut KOK:n urheilijakomission puheenjohtajana sen perustamisesta 1981 saakka.
	Virstanpylväitä Suomen olympiahistoriassa
	1906
	Suomi esiintyy ensimmäisen kerran olympia-areenalla: neljän miehen joukkue matkustaa Ateenan välikisoihin. Werner Weckman (paini) ja Verner Järvinen (antiikin kiekonheitto) ovat Suomen ensimmäiset olympiavoittajat. 
	1907
	Suomen olympiakomitea perustetaan 2.12. 
	1908
	Suomi osallistuu Lontoossa ensi kerran virallisiin olympiakisoihin; painija Werner Weckman voittaa ensimmäisen kultamitalin. Reinhold von Willebrand valitaan ensimmäisenä suomalaisena Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) jäseneksi. 
	1912
	Hannes Kolehmainen ”juoksee Suomen maailmankartalle” Tukholman olympiakisoissa. Suomi nousee urheilun suurvaltojen rinnalle voittamalla kahdeksan kultamitalia. 
	1920
	Ludovika ja Walter Jakobsson voittavat Antwerpenin kisojen pariluistelussa itsenäisen Suomen ensimmäisen olympiakultamitalin. 
	1924
	Clas Thunberg voittaa kolme kultamitalia pikaluistelussa ensimmäisissä olympialaisissa talvikisoissa Chamonix'ssä. Pariisin kisoissa Suomi voittaa Paavo Nurmen johdolla yhteensä 37 mitalia ja sijoittuu maiden välisessä mitalivertailussa kolmanneksi. 
	1932
	Veli Saarisesta tulee Lake Placidin talvikisojen 50 km:llä Suomen ensimmäinen hiihdon olympiavoittaja. 
	1938
	Helsinki saa oikeuden järjestää vuoden 1940 olympiakisat Tokion luovuttua isännyydestä. Kisat joudutaan sittemmin sodan vuoksi peruuttamaan. 
	1947
	Helsinki valitaan vuoden 1952 olympiakisojen isäntäkaupungiksi. 
	1952
	Lydia Wideman, Mirja Hietamies ja Siiri Rantanen ottavat Oslossa Suomelle kolmoisvoiton olympiahistorian ensimmäisessä naisten hiihtokisassa (10 km). XV olympiadin kisat järjestetään 19.7.–3.8.1952 Helsingissä. 4.920 urheilijaa 69 maasta kamppailee mitaleista 149 kilpailulajissa. 
	1972
	Suomen kestävyysjuoksu palaa Münchenissä kultakantaan: Lasse Virén voittaa 5.000 ja 10.000 metriä, Pekka Vasala 1.500 metriä. 
	1984
	Marja-Liisa Hämäläinen voittaa kaikki kolme naisten hiihdon henkilökohtaista kultamitalia Sarajevon talvikisoissa. 
	1988
	Suomi voittaa Calgaryssä hopeaa jääkiekossa, kaikkien aikojen ensimmäisen joukkuepelien olympiamitalin. 
	1992
	Mikko Kolehmainen, 27-vuotias mikkeliläinen, meloi voittoon kajakkiyksiköiden 500 m:llä ja toi Suomelle ainoan kultamitalin Barcelonan kesäolympialaisissa.
	1996
	Heli Rantanen voitti naisten keihäänheiton ensimmäisellä kierroksella syntyneellä ennätystuloksellaan 67,94.
	2000
	Helsinkiläiset Thomas Johansson ja Jyrki Järvi purjehtivat olympiakultaa ensimmäistä kertaa kisaohjelmaan kuuluneessa 49er-luokassa Australiassa. Kuulantyöntäjä, Arsi Harju toi Suomelle Sydneyn kisojen ensimmäisen mitalin voittamalla kultaa ja samalla hänestä tuli kuulantyönnön toinen suomalainen olympiavoittaja, 80 vuotta Ville Pörhölän jälkeen.
	Uutiset lyhyesti: Ateena 2004
	Olympiakisat palaavat kotiin 

	Ateenan olympiatuli kiersi 2.heinäkuuta 2004 Helsingissä ja Espoossa
	Olympiasoihtua kantoi 120 suomalaista pääkaupunkiseudulla ja valtaosa soihdunkantajista oli valittu hakemusten pohjalta. Suomessa soihtuviestin aloitti nelinkertainen olympiavoittaja Lasse Viren.
	Ateenan olympiatuliviesti on kaikkien aikojen pisin soihtuviesti. Tuli kiertää viisi mannerta, 27 maata ja 34 kaupunkia. Viesti käy ensimmäistä kertaa kaikissa kesäolympiakaupungeissa.
	Tuli saapui Tukholmasta Helsinki-Vantaan lentokentälle 2.heinäkuuta, ja se luovutettiin Suomen Olympiakomitean edustajille. Soihtuviesti käynnistyi tasan klo 12.00 Rautatientorilta ja jokainen soihdunkantaja urakoi 400 metriä omaa tahtiaan. Reitti kulki Helsingin keskustasta Vanhaan kaupunkiin ja Pasilan kautta Olympiastadionille. Edelleen lyhyen tauon jälkeen reitti jatkui Ruskeasuon, Meilahden, Lehtisaaren kautta Espoon puolelle, jossa Tapion aukiolla pidettiin toinen lyhyt tauko. Tapiolasta tuli kuljetettiin kantajien toimesta Lauttasaaren poikki Ruoholahteen ja kantakaupungin läpi Linnanmäelle, jossa viesti huipentui kansanjuhlaan klo 19.00. Yhteensä reitillä oli pituutta 51,5 kilometriä.
	Helsingistä tuli jatkoi matkaansa Moskovaan. Ateenaan Olympia-stadionille liekki saapuu 13.elokuuta.
	Yle välittää televisiokuvaa kisoista lähes 400 tuntia
	Ylen henkilökunta kantaa suuren vastuun maailmalle välitettävästä televisiokuvasta. Yhtiöstä lähtee olympialaisiin Ateenan Olympic Broadcasting-yksikön pestaamana kaikkiaan 79 henkilöä. AOB:n suomalaisryhmää johtaa Ateenassa ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä ja hän toimii kisoissa tuottajana.
	Suomalaiset vastaavat Ateenan olympiakisojen avajaisista ja päättäjäisistä sekä lähes kokonaisuudessaan yleisurheilusta. Järjestäjät ovat arvioineet, että avajaisia seuraa noin 3,5 miljardia ihmistä. Suomalaisohjaajille kisojen avajais- ja päättäjäisvastuu on valtava kunnianosoitus.
	Olympiakisat paisuttavat Kreikan budjetin alijäämää
	Odotettua kalliimmat olympiakisat uhkaavat paisuttaa Kreikan budjetin alijäämän yli EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa määritellyn kolmen prosentin rajan.
	Ateenassa testataan kasvuhormonikin

	Elokuussa kisattavissa Ateenan kesäolympialaisissa kilpailevat urheilijat testataan myös kasvuhormonin käytöstä.
	Ateenan turvatoimet ovat valtaisat 

	Ateenan elokuiset olympialaiset käydään valtaisien turvatoimien suojissa. Ihmisten seuratessa kisoja elektroniset silmät valvovat puolestaan itse katsojia. Kuukausien viivästyksen jälkeen heinäkuun lopussa valmistunut elektroninen turvallisuusjärjestelmä onkin olympiahistorian kallein.
	Valtava turvallisuusjärjestelmä sisältää yli 1.000 valvontakameraa, erilaisia valvontavaunuja, helikoptereita sekä vedenalaisia tunnistimia. 
	Ateenan yllä partioi kisojen aikana turvakameroilla varustettu ilmalaiva, joka on varustettu kemikaalisilla tunnistimilla ja muilla salaperäisillä laitteilla. Laiva auttaa myös koordinoimaan 70 000 poliisin toimintaa kaduilla. 60-metrinen ilmalaiva ja muut valvontalaitteet ovat elektronisesti yhteydessä komentokeskukseen. 
	Turvallisuusjärjestelmä on maksanut yli 255 miljoonaa euroa ja lohkaisi merkittävän osan Ateenan turvajärjestelyiden budjetista, joka on kokonaisuudessaan noin 1,2 miljardia euroa. Summa on kolme kertaa suurempi kuin Sydneyn kisoissa neljä vuotta sitten. 
	Suomea edustaa Ateenan kesäolympiakisoissa 54 urheilijaa
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	Maanantaina 9.elokuuta 2004 klo 21.00
	FRAGMA THERMIS:
	Nykyaikainen,kreikkalainen laulu
	Esiintyjät : Jiorgos Kazantzis, Lizeta Kalimeri, Pantelis Theoharidis, Mode Plagal, Elli Paspala, Human Touch
	MONI LAZARISTON:
	Os. Kolokotroni 21
	Nykyaikainen sekä kreikkalainen että italialainen laulu
	Esiintyjät : Hristos Thivaios, Emilia Ottaviano, Michele Vurchio, Etno Drums
	MOUSEIO BYZANTINOU POLITISMOU:
	Os. Leoforos Straou 2
	Klassinen ja nykyaikainen musiikki
	Esiintyjät: Lola Totsiou, Nada Trio, Kostas Theodorou, Takis Barbas, Thana Pashalidou, Stella Palaiologou, Makedoniko Kouarteto Saxofonon, Erato Alakiozidou
	THEATRO KIPOU:
	Os. YMCAta vastapäätä
	Jazz musiikki
	Esiintyjät: Five Winds, Takis Paterelis, Dimos Dimitriadis, Jiorgos Dimitriadis, Carlo Actis Dato, Lakis Tzimka Quartet, Oleg Chaly
	Tiistaina 10.elokuuta 2004 klo 21.00
	THESSALONIKIN SATAMA:
	Varasto 10
	Elokuvataide ja musiikki
	Esiintyjät: “Optiki Simfonia” Orhistra Sighronia-Iraklis Kazakis
	“Visual Sounds” Nikos Tzaferidis, Hrisa Tzelepi, Haris Martis, Dimitris Adam, Panajiotis “Nanos” Vendras, Jiorgos “Bantouk”Apostolakis
	EPTAPIRGIO:
	Runous ja musiikki
	Esiintyjät: “Runoja Thessalonikille”pohjautuen Kafavin ja Ritsoksen teksteihin – musiikki: Thanou Mikroutsikou
	Jeorgia Sillaiou, Kostas Thomaidis, Thodoros Oikonomou
	“Apo to Seikilo ston Tom Waits” Jeorgia Sillaiou
	STRATOPEDO KODRA:
	Armeijan entinen varikko Kalamariassa, Thessalonikin Suomi-koulun vieressä.
	Rock musiikki
	Esiintyjät: Universal Trilogy, Semeli Tagara Trio, Broken Seals, Boomstate, Frantic V
	Taiteellinen suunnittelu: Sakis Papadimitriou
	Tuotanto: Politismos & Epikoinonia ja Athanasios Manafis-Nora Hristodoulou O.E.
	Kisalajit ja niiden historia
	Ammunta

	Ammunta kuului asiaan jo ensimmäisissä nykyaikaisissa olympiakisoissa 1896. Se on ollut ohjelmassa kaikissa kisoissa paitsi vuosina 1904 ja 1928. Alkuvuosina kisaohjelmaa kasvattivat monenkirjavat joukkuekilpailut. Vuodesta 1932 lähtien olympia-ammunnoissa on kilpailtu kuitenkin vain henkilökohtaisissa lajeissa. 
	Naiset pääsivät ampumaan miesten joukossa 1968. Ensimmäiset naisten omat kivääri- ja pistoolilajit tulivat ohjelmaan 1984. Barcelonassa 1992 kiinatar Zhang Shan voitti kultaa skeetissä, minkä jälkeen naiset ovat saaneet omat kilpailunsa myös haulikkolajeissa. 
	Suomen ampujat ovat Lontoosta 1908 lähtien osallistuneet kaikkiin olympiakisoihin lukuun ottamatta Los Angelesiä 1932. Ensimmäiset mitalit saatiin jo Tukholmassa 1912. 
	Peruskilpailun jälkeiset erilliset, laukaus kerrallaan ammuttavat finaalit otettiin käyttöön 1988. Kaikissa kivääri-, pistooli- ja riistalajeissa peruskilpailun jälkeen 8 parasta selviytyy finaaliin, missä osumat mitataan 0,1 pisteen tarkkuudella (Max 10,9). Haulikkolajeissa finaalissa ampuu kuusi parasta. Loppujärjestyksen ratkaisee kaikissa lajeissa alkukilpailun ja finaalin yhteispistemäärä. 
	Kiväärilajit 

	Vanhin olympiakisojen kiväärilaji oli sotilaskivääri, joka jäi pois ohjelmasta 1924 jälkeen. Vapaakiväärillä 300 metristä ammuttiin viimeisen kerran Münchenissä 1972. Nykyisenkaltaisesta pienoiskivääristä tuli olympia-ase 1952, ilmakivääristä 1984. Suomi on voittanut kiväärilajeissa yhteensä 0 kultaa, 3 hopeaa ja 2 pronssia. Viimeisin mitalistimme on Juha Hirvi, joka saavutti hopeaa pienoiskiväärin kolmiasentokilpailussa Sydneyssä 2000. 
	Pienoiskivääri, makuu: 60 laukausta (ls) + 10 ls finaali 50 metrin matkalta. Alkukilpailussa aikaa 75 min. Ammunnan olympialajeista tarkin.
	Pienoiskivääri, kolmiasentokilpailu: Miehet 40 ls makuulta (45 min), pystystä (75 min) ja polvelta (60 min). Naiset 3 x 20 ls, aikaa yhteensä 135 min. Molemmille 10 ls finaali pystyasennosta. Matka 50 m.
	Ilmakivääri: Miehet 60 ls, naiset 40 ls pystystä, matka 10 m. Aikaa miehillä 105 min, naisilla 75 min. Finaalissa 10 laukausta. 
	Pistoolilajit 

	Erilaiset pistoolilajit ovat kuuluneet olympiaohjelmaan alusta lähtien. Nykyisenkaltainen vapaapistoolikisa ammuttiin ensi kerran 1936, olympiapistooli 1948. Ilmapistooli tuli mukaan 1988. 
	Suomen pistooliampujat ovat voittaneet yhteensä 3 kultaa, 1 hopean ja 2 pronssia. Kaikki ammunnan kultamitalit ovat pistoolimiesten ansiota: Pentti Linnosvuo voitti vapaapistoolin 1956 ja olympiapistoolin 1964, Väinö Markkanen vapaapistoolin 1964. Viimeisin pistoolimitalimme on Rauno Biesin pronssi olympiapistoolilla Los Angelesista 1984.
	Vapaapistooli: 60 ls 50 metrin matkalta. Aikaa suoritukseen on 120 minuuttia. 10 laukauksen finaali.
	Olympiapistooli: 5 laukauksen sarjoja 5 vierekkäiseen valo-ohjattuun tauluun 25 metrin matkalta. 4 kahdeksan sekunnin, 4 kuuden ja 4 neljän sekunnin sarjaa (yhteensä 60 ls). Finaalissa kaksi neljän sekunnin sarjaa. 
	Urheilupistooli (N): 30 ls 25 metrin matkalta (aikaa yhtä 5 ls sarjaa kohden 6 min). Sitten toiset 30 ls siten, että yhteen laukaukseen on käytössä 3 sekuntia ja laukausten väliä 7 sekuntia. Finaalissa 10 laukausta jälkimmäisellä tavalla.
	Ilmapistooli: Miehet 60 ls, naiset 40 ls 10 metristä. Miehillä aikaa 105 min, naisilla 75 min. Finaaleissa 10 laukausta, aikaa 75 sekuntia/laukaus. 
	Riistalajit 

	Liikkuvaan maaliin ammuttiin jo Pariisin kisoissa 1900. Hirviammunta oli viimeksi olympiaohjelmassa 1956, villikarju ensi kerran Münchenissä 1972. Suomi voitti hirviammunnassa mitalisarjan 0–1–4, mutta villikarjumaaliin ei ole vielä ammuttu yhtään olympiamitalia. Pienoiskiväärillä ammuttu villikarjukilpailu muutettiin ilma-aseella ammuttavaksi ”olympiakivääriksi” 1992. 
	Olympiakivääri: 60 ls ilma-aseella 10 metrin matkalta pystystä: 30 hidasta juoksua (maali näkyvissä 5 sekuntia), 30 nopeaa (2,5 sekuntia), vuoroin vasemmalta ja oikealta. Finaalissa 10 laukausta nopeaa juoksua. 
	Haulikkolajit 

	Savikiekkoja rikottiin jo Pariisissa 1900, missä ohjelmassa oli myös elävien kyyhkysten ammuntaa. Nykyisenkaltainen trap oli olympiakisoissa ensi kerran 1960, skeet 1968, kaksoistrap miehille ja naisille 1996. Naisten trap ja skeet olivat ensi kerran mukana Sydneyssä 2000. Suomen ainoat haulikkomitalit ovat Pariisin kisoista vuodelta 1924: Konrad Huber voitti hopeaa ja joukkue pronssia. 
	Trap: Alkukilpailussa miehillä 125 kiekkoa, naisilla 75 kiekkoa 25 kiekon sarjoissa. Kiekon maksiminopeus 105 km/h. Käytössä kaksi laukausta kiekkoa kohden. Finaalissa yksi 25 kiekon sarja. Tasatilanteessa ammutaan jatkokiekkoja yksi kerrallaan.
	Kaksoistrap: Kaksi kiekkoa ilmaan kerralla, yksi laukaus kiekkoa kohti. Alkukilpailussa miehillä 150 kiekkoa, naisilla 120 kiekkoa. Finaalissa miehillä yksi 50:n, naisilla yksi 40:n kiekon sarja; tasatilanteesssa jatketaan kiekkopari kerrallaan. Kiekon maksiminopeus 80 m/h.
	Skeet: Ammutaan 8 eri paikasta puoliympyrän kaarelta tai keskeltä, yksittäisiä tai kaksoiskiekkoja. Kiekkojen suunta on aina tiedossa (toisin kuin muissa lajeissa), lentonopeus max 88 km/h. Yksi laukaus/kiekko. Alkukilpailu miehillä 125, naisilla 75 kiekkoa 25:n sarjoissa. Finaalissa 25 kiekkoa; tasatilanteessa jatketaan kaksoiskiekko kerrallaan.
	Baseball/Softball

	Baseball ehti olla olympiakisoissa näytöslajina kuusi kertaa ennen kuin siitä tuli virallinen olympialaji 1992. Sukulaispeli softball tuli naisten lajiksi kisoihin Atlantassa 1996. Toisin kuin koripallossa ja jääkiekossa, baseballissa USA:n major leaguen ammattilaistähdet eivät esiinny olympiakisoissa. Kuuba onkin hallinnut baseballin ”amatöörikisoja”; Sydneyssä 2000 se tosin hävisi finaalissa USA:lle, jota edusti alemman tason farmiliigapelaajista koottu joukkue. Ateenan karsintoja varten koottu samanlainen yhdistelmä ei onnistunut voittamaan USA:lle edes paikkaa olympiaturnauksessa.  Naisten softballin molemmat aiemmat olympiaturnaukset on voittanut USA. 
	Baseball-ottelussa on yhdeksän vuoroparia, softballissa seitsemän. Softballin kenttä on pienempi, ja syöttöetäisyys on 12,2 m (baseballissa 18,34 m). Softballin syöttö tapahtuu alakautta. 
	Sekä baseballin että softballin olympiaturnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, jotka pelaavat runkosarjan (seitsemän ottelua kullekin). Neljä parasta joukkuetta selviytyy välieriin, joiden voittajat etenevät loppuotteluun, häviäjät pronssiotteluun.
	Osallistujamaat 2004
	Baseball: Kreikka, Italia, Alankomaat, Kuuba, Kanada, Taiwan, Japani, Australia.
	Softball: Kreikka, USA, Japani, Taiwan, Kiina, Australia, Kanada, Italia.
	Jalkapallo

	Jalkapalloa pelattiin olympiakisoissa ensi kerran Pariisissa 1900. Se on puuttunut ohjelmasta ainoastaan kerran, vuonna 1932. Naiset saivat oman olympiaturnauksensa kuitenkin vasta Atlantan kisoissa 1996. 
	Ensimmäisiin olympiaturnauksiin osallistui vain seurajoukkueita. Maajoukkueiden voimin pelattiin ensi kerran Lontoossa 1908. Olympiaturnaus oli jalkapallomaailman tärkein kilpailu ennen MM-kisojen syntyä vuonna 1930. 
	Amatöörisäännöt estivät pitkään länsimaiden huippupelaajien osallistumisen olympiakisoihin, joten itäblokin maat hallitsivat turnausta. Vuosien 1984 ja 1988 kisoissa sallittiin Euroopan ja Etelä-Amerikan maiden osalta sellaiset ammattilaispelaajat, jotka eivät olleet esiintyneet MM-karsinnoissa. KOK:n kanssa riitautunut kv. jalkapalloliitto FIFA määräsi, että vuoden 1992 kisoista alkaen (miesten) olympiajalkapalloon ja karsintoihin saavat osallistua vain 23-vuotiaat ja sitä nuoremmat pelaajat. Atlantasta 1996 lähtien on lopputurnauksessa kuitenkin sallittu kolme yli-ikäistä vahvistusta. 
	Suomi osallistui olympiajalkapalloon ensi kerran Tukholman kisoissa 1912 ja sijoittui neljänneksi, mikä on vieläkin Suomen jalkapallohistorian paras arvokisasijoitus millään tasolla. Mukana on oltu myös 1936, 1952 sekä Moskovan kisoissa 1980 boikotin ansiosta. Kertaakaan ei Suomi ole kuitenkaan voittanut omin voimin kisalippua karsinnoista. Muut Pohjoismaat ovat sen sijaan esiintyneet vahvasti olympiaturnauksissa: Ruotsi voitti kultaa 1948, Tanska kolmesti hopeaa (1908, 1912 ja 1960), Norja miesten pronssia 1936 sekä naisten kultaa 2000. 
	Jalkapallon suurista nimistä olympia-areenoilla ovat esiintyneet mm. Nils Liedholm ja Gunnar Nordahl (kultaa 1948), Ferenc Puskás (kultaa 1952), Vavá (1952), Lev Jashin (kultaa 1956), Giovanni Trapattoni (1960), Grzegorz Lato (kultaa 1974), Michel Platini (1976), Romário (hopeaa 1988), Jürgen Klinsmann (pronssia 1988) ja Rivaldo (pronssia 1996). 
	Ateenan miesten jalkapalloturnauksessa pelaajien on oltava syntynyt aikaisintaan 1.1.1981. Joukkuetta kohden sallitaan kuitenkin kolme tätä vanhempaa pelaajaa. Turnauksessa pelaa 16 joukkuetta, jotka on jaettu neljään alkulohkoon. Kustakin kaksi parasta selviytyy puolivälieriin, joista edetään cupjärjestelmällä finaaliin asti. Pudotuspelien jatkoajalla pätee äkkikuolemasääntö (kultainen maali). 
	Naisten olympiaturnauksessa pelaa kymmenen joukkuetta jaettuna kahteen alkulohkoon. Kummastakin kaksi parasta selviytyy välieriin, joiden voittajat kohtaavat finaalissa. 
	Osallistujamaat 2004
	Miesten turnaukseen selviytyneet maat: Kreikka, Australia, Argentiina, Paraguay, Meksiko, Costa Rica. 
	Naisten turnaukseen selviytyneet maat: Kreikka, Saksa, Ruotsi, Brasilia.
	Jousiammunta

	Jousella ammuttiin ensi kerran olympiakisoissa jo Pariisissa 1900. Jo Saint Louisissa 1904 ohjelmassa oli myös naisten jousiammunta. Pysyvämmin jousiammunnasta tuli olympialaji kuitenkin vasta Münchenissä 1972. Alkuaikoina ammuttiin useissa eri kilpailumuodoissa, mutta nykyisin ratkaistaan vain yhdet henkilökohtaiset ja (v:sta 1988) yhdet joukkuemitalit. 
	Kilpailumuotona oli vuosien 1972–84 olympiakisoissa kaksinkertainen FITA-kierros (2 x 144 nuolta 90, 70, 50 ja 30 m matkoilta). Soulissa 1988 ammuttiin ns. Grand FITA –järjestelmällä, missä kilpailijoita karsittiin, kunnes finaaliin selviytyi 12 parasta. Pudotuskierrokset ampuja ampujaa vastaan otettiin käyttöön 1992. Karsintakilpailuna toimi silloin vielä FITA-kierros, mutta Atlantasta 1996 lähtien on ammuttu vain 70 metrin matkalta. 
	Nykymuotoisen olympiajousiammunnan menestynein maa on Etelä-Korea. Maan naiset ovat voittaneet kaikki jaossa olleet henkilökohtaiset ja joukkuekultamitalit vuodesta 1984 lähtien.
	Kilpailusääntöjä

	Maalitaulun kympin läpimitta on 12 cm. Alkukilpailussa (ranking round) kaikki ampuvat 72 nuolta 70 metrin matkalta. Yhtä kuuden nuolen sarjaa kohden on käytössä neljä minuuttia.  
	Henkilökohtainen kilpailu jatkuu 64 ampujan pudotuskilpailuna ampuja ampujaa vastaan alkukilpailun määräämässä kaaviossa (1–64, 2–63 jne.). Kolmella ensimmäisellä karsintakierroksella ammutaan 18 nuolta kolmen sarjoissa (6 x 3), puolivälierissä, välierissä ja mitaliotteluissa 12 nuolta (4 x 3). Tasatilanteessa jatketaan kolmen nuolen sarjoilla ratkaisuun saakka. Ammunta-aikaa pudotuskierroksilla on 40 sekuntia/nuoli. 
	Joukkuekilpailun pudotuskierroksille selviytyy alkukilpailun 16 parasta kolmihenkistä joukkuetta; kaavio muodostetaan samoin kuin henkilökohtaisessa kilvassa. Ottelussa ammutaan kolme yhdeksän nuolen sarjaa (yht. 27 nuolta); jokainen joukkueen jäsen ampuu yhteen sarjaan kolme nuolta. Sarjaa kohden on aikaa yhteensä kolme minuuttia. Joukkueet ampuvat kolme nuolta vuorollaan.
	Judo

	Judon kehittäjä professori Jigoro Kano valittiin 1909 ensimmäisenä japanilaisena KOK:n jäseneksi. Itse laji otettiin isäntien valintana kisaohjelmaan Tokiossa 1964. Vuodesta 1972 lähtien judo on ollut jatkuvasti olympiaohjelmassa; naisten sarjat tulivat mukaan Barcelonassa 1992. Sydneyssä kilpailtiin uudella sarjajaolla, jossa ylimpiä painorajoja on nostettu. Jigoro Kano esitteli judoa Suomessa ainoalla vierailullaan jo vuonna 1890.
	Alkuvuosien arvostetuin kilpailu oli judon perusarvojen mukaisesti avoin luokka. Ensimmäisenä sen voitti 1964 hollantilainen Anton Geesink. Avoimen luokan merkitys kuitenkin väheni vuosien mittaan – iso hyvä judoka yleensä aina voitti pienen hyvän judokan. Se poistettiinkin olympiaohjelmasta vuoden 1984 jälkeen. 
	Menestynein judon olympiamitalisti on Angelo Parisi (GBR/FRA), joka voitti 1 kullan, 2 hopeaa  ja 1 pronssin vuosina 1972-84. Suomen parhaat saavutukset: kolmesti sijat 7-8: Reino Fagerlund 1980 (60 kg) sekä Jukka-Pekka Metsola (78 kg) ja Juha Salonen (yli 95 kg) 1988. 
	Kilpailusääntöjä 

	Miesten ja naisten judo-ottelu kestää 5 min. Ipponin arvoinen suoritus (esim. vastustajan heittäminen voimalla ja kontrolloidusti selälleen tai 25 sekunnin sidonta) päättää ottelun. Judo-ottelu voi kestää lyhimmillään vain muutaman sekunnin. Kaksi waza-aria vastaa ipponia. Pienempiä arvosanoja ovat yuko ja koka. Suoritukset eivät kumuloidu: yksi yuko voittaa monta kokaa. Varoituksilla on vastaavansuuruinen arvoasteikko: hansoku-make vastaa ipponia ja päättää ottelun.
	Tasan päättyneen ottelun jälkeen otellaan välittömästi pistetaulun nollaamisen jälkeen uusintaottelu, joka päättyy ensimmäiseen pistesuoritukseen tai vain toiselle ottelijalle annettuun varoitukseen. Uusintaottelun enimmäiskesto on myös 5 min. Jos uusintaottelussakaan ei tule pistesuorituksia, tuomarit äänestävät ottelun voittajan. Käytännössä tuomariäänestykset ovat nykyjudossa hyvin harvinaisia.
	Judokilpailussa ottelijat arvotaan ottelukaavioon, jossa edetään pudotussysteemillä aina semifinaalivaiheeseen. Semifinalisteille hävinneet ottelijat karsivat paikasta kahteen pronssiotteluun, joissa he saavat vastaansa semifinaalien häviäjät. Semifinaalien voittajat ottelevat loppuottelussa. Judon ottelujärjestelmässä jaetaan kaksi pronssimitalia.
	Koripallo

	Koripallo oli ohjelmassa Saint Louisin olympiakisoissa 1904, mutta mukana oli tuolloin vain amerikkalaisia seurajoukkueita. Varsinaiseen alkuun päästiin Berliinissä 1936. Naisten olympiaturnaukset aloitettiin Montrealissa 1976. 
	Berliinin olympiaturnaus 1936 pelattiin ulkosalla. Finaalissa vallitsi rankkasade, ja USA voitti Kanadan pistein 19–8. USA voitti kaikki olympiakisojen ottelunsa aina vuoden 1972 finaaliin saakka. Münchenin kohuottelussa Neuvostoliittoa vastaan USA juhli jo voittoa, mutta viimeiset kolme sekuntia määrättiin pelattavaksi uudelleen, ja Aleksandr Belov teki voittokorin (51–50). Pettyneet amerikkalaispelaajat eivät koskaan suostuneet ottamaan vastaan hopeamitaleitaan. 
	USA esiintyi kisoissa yliopistopelaajilla, kunnes jäi pronssille Soulissa 1988. Tämän jälkeen maata ovat edustaneet parhaat NBA-ammattilaistähdet. Dream Teamin keskiarvoinen voittomarginaali oli 1992 huikeat 43,8 pistettä, 1996 31,8 mutta 2000 enää 21,6 pistettä. Sydneyssä 2000 Liettua oli vähällä jo kaataa USA:n välierässä, mutta Dream Team pelastui kahden pisteen turvin. Kaikkiaan USA on olympiahistoriassa voittanut 101 miesten ottelua ja hävinnyt kaksi. 
	Olympiahistorian kaikkien aikojen korikuningas on Brasilian Oscar Schmidt, jolla on hallussaan myös yhden ottelun piste-ennätys: 55 vuodelta 1988. Itämeren alueen koripallovaltiaat ovat aina löytyneet Baltiasta. Neuvostoliiton mitalijoukkueissa pelasi aina runsaasti baltteja, ja Liettua on itsenäistyttyään yltänyt jo kolmesti olympiapronssille. 
	Naisten olympiaturnaukset sujuivat alkujaan supervaltojen kaksintaistelun merkeissä. Neuvostoliitto hallitsi alkuaikoja 210-senttisen latvialaisen Uljana Semjonovan johdolla, mutta USA on ollut vahvin 1980-luvulta lähtien yhtä poikkeusta (IVY 1992) lukuun ottamatta. 
	Suomi on ollut kahdesti mukana miesten olympiaturnauksessa: omissa kisoissa 1952 ja Tokiossa 1964, jolloin saaliina oli 11. sija.
	Ateenassa sekä miesten että naisten koripalloturnaukseen osallistuu 12 joukkuetta, jotka on jaettu kahteen kuuden joukkueen lohkoon. Lohkojen neljä parasta selviytyvät puolivälieriin, joista jatketaan cupjärjestelmällä finaaliin.
	Osallistujamaat 2004
	Miesten turnaus: Kreikka, Angola, Argentiina, Australia, Espanja, Italia, Kiina, Liettua, Puerto Rico, Serbia ja Montenegro, USA, Uusi-Seelanti.
	Naisten turnaus: Kreikka, Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Korea, Japani, Kiina, Nigeria, Tshekki, USA, Uusi-Seelanti, Venäjä.
	Käsipallo

	Käsipalloa pelattiin olympiakisoissa ensi kerran Berliinissä 1936, mutta kyseessä oli tuolloin lajin ulkopeliversio. Sisäpelinä käsipallo tuli ohjelmaan miehille Münchenissä 1972 ja naisille Montrealissa 1976. 
	Itä-Euroopan maat hallitsivat 1990-luvulle käsipallomarkkinoita niin miehissä kuin naisissakin. Kaikki tähänastiset miesten olympiakullat ovat menneet (entisiin) sosialistimaihin. Naisten turnauksessa valtikka siirtyi kuitenkin ensin Etelä-Korealle (kultaa 1988 ja 1992), sitten Tanskalle (kultaa 1996 ja 2000). 
	Pohjoismaat nousivat käsipallomaailman huipulle 1990-luvulla. Ruotsi selviytyi kolmesti peräkkäin miesten olympiafinaaliin mutta hävisi joka kerran: 1992 IVY:lle kahdella, 1996 Kroatialle yhdellä ja 2000 Venäjälle kahdella maalilla. Naisten käsipallossa Tanska on voittanut kaksi kultaa, Norja kaksi hopeaa (1988 ja 1992) ja yhden pronssin (2000). Suomi ei ole koskaan esiintynyt käsipallon olympiaturnauksissa. 
	Käsipallon otteluaika on 2 x 30 minuuttia, tarvittaessa pelataan 2 x 5 minuutin jatkoaikoja. 
	Ateenan olympiaturnauksiin osallistuvat 12 miesten ja 10 naisten joukkuetta jaetaan kahteen alkulohkoon. Näistä selviytyy neljä parasta joukkuetta puolivälieriin, joista jatketaan cupjärjestelmällä finaaliin. 
	Osallistujamaat 2004
	Miesten turnaus: Kreikka, Kroatia, Saksa, Ranska, Espanja, Venäjä, Unkari, Islanti, Brasilia, Egypti, Etelä-Korea, Slovenia.
	Naisten turnaus: Kreikka, Ranska, Unkari, Etelä-Korea, Ukraina, Espanja, Tanska, Brasilia, Angola, Kiina.
	Lentopallo

	Lentopallosta tuli olympialaji sekä miehille että naisille Tokion kisoissa 1964. Se oli ensimmäinen naisten joukkuepalloilu olympiakisoissa ja toistaiseksi ainoa palloilulaji, jossa naiset pääsivät olympia-areenalle heti samalla kuin miehetkin. Beachvolleysta tuli olympialaji Atlantan kisoissa 1996. 
	Itä-Eurooppa ja Itä-Aasia hallitsivat lentopallomarkkinoita alkuaikoina. Miesten pelissä USA nousi huipulle 1980-luvulla. Viime kisojen miesten kultamitalit ovat päätyneet Brasiliaan (1992), Hollantiin (1996) ja Jugoslaviaan (2000). Kuuba on hallinnut ylivoimaisesti naisten pelikenttiä: kolme peräkkäistä kultamitalia 1992–2000. Beachvolleyn markkinajohtajia ovat olleet Brasilia ja USA. 
	Suomi ei ole koskaan esiintynyt olympiakentillä, vaikka miesten joukkue on usein esiintynyt edukseen karsinnoissa. 
	Sisälentopallo
	Sydneyssä 2000 lentopallon sisäpeliturnaus pelattiin ensi kerran uusilla kansainvälisillä säännöillä. Pisteitä saa myös vastustajan syötöstä. Erä päättyy 25 pisteeseen, paitsi viides erä 15 pisteeseen; kahden pisteen ero kuitenkin vaaditaan. Ottelun voitto ratkeaa kolmella erävoitolla. 
	Ateenan lentopalloturnauksiin osallistuu 12 miesten ja 12 naisten joukkuetta. Nämä on jaettu kahteen alkulohkoon, joista neljä parasta joukkuetta selviytyy puolivälieriin. Tästä jatketaan cupjärjestelmällä finaaliin.
	Osallistujamaat 2004 
	Miesten turnaus: Kreikka, Brasilia, Italia, Serbia ja Montenegro, Venäjä, USA, Argentiina, Tunisia.
	Naisten turnaus: Kreikka, Kiina, Brasilia, USA, Saksa, Kuuba, Dominikaaninen tasavalta, Kenia.
	Beachvolley

	Beachvolleyta pelataan kaksihenkisin joukkuein. Hiekkaisen pelikentän koko on 16 x 8 metriä. Otteluissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin sisälentopallossakin. Erävoittoon tarvitaan 21 pistettä, kuitenkin kahden pisteen erolla, otteluvoittoon kaksi erävoittoa. Mahdollinen kolmas erä pelataan 15 pisteeseen kahden pisteen erolla.  Ateenan turnaukseen osallistuu 24 miesten ja 24 naisten paria. Alkuotteluiden jälkeen 16 parasta jatkaa pudotuskierroksille, joiden kautta edetään finaaliin.
	Maahockey

	Maahockey oli ensi kerran olympiaohjelmassa Lontoossa 1908 ja pysyvästi alkaen Amsterdamista  1928. Naisten turnaus tuli mukaan Moskovassa 1980. Intia voitti vuosien 1928–56 kisoissa peräkkäin 30 ottelua ja kuusi kultamitalia muttei ole voittanut enää mitaleita vuoden 1980 jälkeen. Naisten ensimmäisen mestaruuden voitti Moskovaan boikotin korvikejoukkueeksi kutsuttu Zimbabwe. Suomi pelasi isäntämaana 1952 turnauksessa yhden ottelun, tuloksena tappio Belgialle 0–6. Sydneyn miesten finaalissa Alankomaat löi Etelä-Korean rangaistuslyöntikilvassa. Naisten mestaruuden voitti Australia kukistamalla Argentiinan 3–1.
	Maahockeyta on aikoinaan Suomessa kutsuttu nurmipalloksi, mutta nykyään peliä pelataan huipputasolla aina keinonurmella. Palloa saa käsitellä vain mailan litteällä puolella. Vain maalivahti saa koskea palloon jollain vartalonosalla. Peliaika on 2 x 35 minuuttia. Pudotuspeleissä jatketaan tasatilanteesta äkkikuolemajatkoajalla ja tarvittaessa rangaistuslyöntikilpailulla.
	Ateenan maahockeyturnaukseen osallistuu 12 miesten ja 10 naisten joukkuetta, jotka jaetaan kahteen alkulohkoon. Lohkojen kaksi parasta selviytyvät välieriin, joiden voittajat pelaavat finaalissa.
	Osallistujamaat 2004
	Miesten turnauksen joukkueet: Saksa, Egypti, Etelä-Korea, Australia, Argentiina.
	Naisten turnauksen joukkueet: Alankomaat, Argentiina, Australia, Etelä-Afrikka, Kiina.
	Melonta

	Melonta on ollut olympiakisojen ohjelmassa Berliinin kisoista 1936 lähtien, naisille Lontoosta 1948 saakka. Alkujaan miesten kilpailumatkoina oli 1000 ja 10.000 metriä. 10.000 metrin matkat jäivät pois 1956 jälkeen. 500 m matkat otettiin mukaan Montrealissa 1976. Kanoottimuotoina ovat alusta lähtien olleet kajakki (K) ja kanadalainen (C). Berliinissä 1936 kilpailtiin myös laskokanooteilla. 
	Suomen melonnan lyhyt suuruudenaika osui omiin kisoihin 1952, jolloin Suomi oli kisojen paras melontamaa ja melonta Suomen paras mitalilaji. Helsingin Taivallahdella melottiin ainoan kerran olympiahistoriassa meressä. 
	Koskimelonnan ainoa olympiakisoissa esiintyvä muoto on melontapujottelu (slalom). Se tuli ohjelmaan ensi kerran Münchenissä 1972 ja pysyvämmin Barcelonan kisoista 1992 lähtien. 
	Ratamelonnassa (sprint) karsitaan alku-, keräily- ja välierissä yhdeksän kanoottia loppukilpailuun. Ratojen leveys on yhdeksän metriä eivätkä kanootit saa tulla toisiaan viittä metriä lähemmäs. 
	Melontapujottelussa radan pituus on vähintään 300 m sisältäen 20–25 porttia, joista ainakin kuusi on melottava vastavirtaan (merkitty eri värillä). Tarkka rata määrätään kilpailua edeltävänä päivänä. Laskijat lähtevät radalle finaalilaskussa 2½ minuutin välein. Jokainen hukattu portti tuo 50 sakkosekuntia, jokainen kosketus porttitankoon kaksi sekuntia.  'Kiviesteitä' ja portteja siirretään alkukilpailun ja jatkokierrosten välillä. Kahden laskun yhteisaika ratkaisee alkukilpailun jatkoonpääsijät. Semifinaalissa ja finaalissa lasketaan vain yksi lasku. Loppusijoitukset ratkeavat semifinaali- ja finaalilaskun yhteistuloksella.
	Miekkailu

	Miekkailu on kuulunut olympiakisojen ohjelmaan alusta lähtien. Säilän henkilökohtainen kilpailu on ainoa yleisurheilun ulkopuolinen yksittäinen laji, joka on ollut ohjelmassa kaikissa kisoissa. Naiset pääsivät mukaan floretilla 1924, kalvalla 1996, ja säilällä vasta Ateenassa 2004. Naisten säilän mukaanotto (vain henkilökohtainen kilpailu) pakotti kv. miekkailuliiton vähentämään yhden entisistä kilpailulajeista. Poistolistalle joutui naisten floretin joukkuekilpailu. Olympiamiekkailujen paras suomalaissuoritus on Rolf Wiikin kahdeksas sija kalvalla Melbournessa 1956. Viimeisimpänä suomalaisena on kisoihin osallistunut Minna Lehtola, kalpakilpailuun Atlantassa 1996.
	Vuosina 1896–1906 kilpailtiin amatöörisarjan lisäksi miekkailumestarien sarjassa; miekkailunopettajat olivat kiistatta ammattilaisia, mutta selvästi kuitenkin säätyläisiin laskettavia herrasmiehiä. Miekkailu muodosti poikkeuksen kaikkia muita lajeja koskeneista ankarista amatöörirajoituksista. Ainoa kaikilla kolmella aseella kultaa voittanut miekkailija on Italian Nedo Nadi (Antwerpen 1920). Henkilökohtaiseen mitaliin kaikilla aseilla on yltänyt vain Ranskan Roger Ducret (Pariisissa 1924 kultaa floretilla, hopeaa kalvalla ja säilällä). Pisimmän mitaliuran on esittänyt unkarilainen Aladár Gerevich, joka voitti kuudesti peräkkäin kultaa säilän joukkuekilpailussa (1932–60). 
	Sähköinen osumanrekisteröinti otettiin käyttöön kalvalla jo 1936, floretilla 1956 mutta säilällä vasta 1992. Atlantassa 1996 tehtiin olympiamiekkailuun suuria muutoksia: henkilökohtaiset kilpailut muuttuivat kokonaan pudotusotteluiksi ja joukkuekilpailut ”viesteiksi”. 
	Kilpailusääntöjä  

	Henkilökohtaisessa kilpailussa ottelu kestää kaikilla aseilla 3 x 3 min. Voittaja on se, joka ensin hankkii 15 osumaa tai se, joka on tehnyt otteluajan päättyessä enemmän osumia; tasatilanteessa ratkaisee ensimmäinen jatko-osuma. Suora pudotuskilpailu alusta loppuun saakka: ottelun häviäjä putoaa jatkosta. 
	Myös joukkuekilpailu etenee pudotuskilpailuna. Joukkueessa on kolme miekkailijaa, jotka kaikki ottelevat kaikkia vastapuolen miekkailijoita vastaan (yhteensä 9 ottelua) 'viestinä': ottelupari vaihtuu, kun toinen joukkue hankkii ensin 5, 10, 15 jne. osumaa tai kun 4 minuuttia on kulunut. Ottelu päättyy 45 osumaan tai silloin kun viimeisen parin otteluaika umpeutuu. 
	Floretissa osuma-aluetta on ylävartalo ilman käsivarsia, kalvassa koko vartalo ja säilässä vyötärön yläpuolinen osa. Floretilla ja kalvalla hyväksytään vain pisto-osumat, säilällä myös lyönnit sivuterällä.
	Nykyaikainen viisiottelu

	Nykyaikainen viisiottelu oli olympialiikkeen isän paroni Pierre de Coubertinin keksintö. Se oli ensi kerran olympiakisoissa Tukholmassa 1912. Vuosina 1952–92 ohjelmassa oli myös joukkuekilpailu. Naiset kilpailivat Sydneyssä 2000 ensi kertaa olympiamitaleista. Gundersen-menetelmä maastojuoksussa otettiin käyttöön Los Angelesissa 1984. Barcelonassa 1992 kisaa lyhennettiin viidestä päivästä neljään ja ratsastus oli päätöslajina maastojuoksun sijaan. Atlantassa 1996 kisa puristettiin vain yhteen päivään ja maastojuoksu sijoitettiin taas viimeiseksi. 
	Osalajit 

	Ammunta: 
	Ilmapistooli 20 laukausta 10 m matkalta. Laukausten väliä korkeintaan 40 sekuntia. Tulos 172 = 1000 p. Yksi piste yli tai ali = 12 p. 
	Miekkailu: 
	Kalvalla kaikki kaikkia vastaan yhdestä osumasta, otteluaikaa 1 minuutti. Ellei kumpikaan saa osumaa, molemmille merkitään tappio. Voitto 70 %:ssa otteluista = 1000 p.
	Uinti: 
	200 m vapaauinti. Aika 2.30 miehille, 2.40 naisille = 1000 p. 0,10 sek = ±1 piste. 
	Esteratsastus: 
	Rata 350–450 m, 12 estettä, joista 2 kaksois- ja 1 kolmoiseste. Hevoset arvotaan. Maksimipisteet 1200, vähennyksiä pudotuksista (28 p), kieltäytymisistä (60) ja aikarajan ylityksestä. 
	Maastojuoksu: 
	3000 m Gundersen-menetelmällä (lähtö yhteispisteiden mukaisin aikaeroin, maaliintulo suoraan loppujärjestyksessä). Miehille aika 10.00, naisille 11.20 = 1000 p. ± 0,5 sek = ± 2 p.
	Nyrkkeily

	Nyrkkeily oli olympiaohjelmassa ensi kerran Saint Louisin kisoissa 1904. Sarjojen määrä oli korkeimmillaan 12 vuosien 1984–2000 kisoissa. Ateenaan 2004 sarjajakoa kuitenkin uudistettiin siten, että 67 ja 71 kilon sarjat korvattiin yhdellä 69 kilon painoluokalla. Vuoden 1952 Helsingin kisoista lukien on myönnetty kaksi pronssimitalia sarjaa kohden; aiemmin pronssistakin oteltiin erikseen. 
	Saint Louisissa 1904 nyrkkeilijät saivat otella useammassa eri sarjassa. USA:n Oliver Kirk voittikin kultaa sekä kärpäs- että höyhensarjassa. Kolmeen olympiakultaan ovat yltäneet Unkarin László Papp (1948-56) sekä kuubalaiset Téofilo Stevenson (1972-80) ja Felix Savón (1992-2000). 
	Kuudelle maalle nyrkkeily on ainoa urheilumuoto, jossa ne ovat saavuttaneet olympiamitaleita (Puerto Rico, Tonga, Niger, Bermuda, Guyana ja Dominikaaninen tasavalta). Puerto Rico on voittanut näitä peräti kuusi kappaletta. 
	Olympiavoittajista ammattilaisten raskaansarjan maailmanmestareiksi ovat iskeneet Floyd Patterson (kultaa 1952), Cassius Clay (1960), Joe Frazier (1964), George Foreman (1968), Leon Spinks (1976), Michael Spinks (1976) ja Lennox Lewis (CAN, 1988). Atlantan kultamitalisti Vladimir Klitshko on myös pitänyt hallussaan WBO-liiton mestaruusvyötä. 
	Suomen nyrkkeilijät esiintyivät olympiakehässä ensi kerran 1928. Tuolloin 18-vuotias Valle Resko osallistui toisen kerran kisoihin 20 vuotta myöhemmin Lontoossa, jossa hävisi ensimmäisessä ottelussa László Pappille. Suurimman olympiamitalisaaliinsa Suomi sai vuonna 1970. Helsingin vuoden 1952 välierissä pudonneet neljä miestä saivat näet vasta tuolloin pronssiset mitalit käteensä. Suomen viimeisimmän olympiamitalin on tuonut Barcelonan kehästä 1992 Jyri Kjäll. 
	Amatöörinyrkkeilyn suuria muutoksia olympiakisoissa: päänsuojukset ensi kerran mukana 1984, arvostelu pistekoneella 1992. 
	Sydneyssä 2000 otteluiden kesto oli ensi kerran 4 x 2 min (ennen 3 x 3).
	Paini

	Paini on ollut olympiaohjelmassa kaikissa kisoissa vuotta 1900 lukuun ottamatta. Kreikkalais-roomalainen paini tuli kisoihin jo Ateenassa 1896, vapaapaini Saint Louisissa 1904. Suomi on  voittanut kreikkalais-roomalaisessa painissa 18 kultaa, 20 hopeaa ja 19 pronssia. Vapaapainissa mitalisarja on 8–7–10. Viimeisen vapaan painimuodon mitalin on tuonut Jukka Rauhala, pronssia Los Angelesissa 1984. 
	Neljissä kisoissa on mitalille yltänyt kuusi painijaa, joukossa Suomen Eino Leino (1920–32). Molemmissa painimuodoissa kultaa ovat voittaneet Suomen Kalle Anttila (1920–24), Ruotsin Ivar Johansson (1932–36) ja Viron Kristjan Palusalu (1936). Alkuvuosina osanottajien määrää ei rajoitettu, ja Tukholman kisoihin 1912 osallistui viiteen sarjaan yhteensä 37 suomalaispainijaa. Suomi voittikin tuolloin muun maailman painin pistetaulukossa. Periaate yksi mies/maa/ sarja otettiin käyttöön vasta Amsterdamissa 1928. 
	Painisäännöt ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Tukholmassa 1912 ei mitaliotteluilla ollut aikarajaa ja Suomen Alpo Asikainen painikin virolaisen Martin Kleinin kanssa kaikkien aikojen maratonottelun, joka päättyi 11 tunnin ja 40 minuutin jälkeen Kleinin arvosteluvoittoon. Ivar Böling jakoi samoissa kisoissa hopeamitalin ruotsalaisen vastustajansa kanssa; miehet eivät saaneet toisistaan selkoa yhdeksässä tunnissa, ja tuomaristo päätti jättää kultamitalin tyystin jakamatta. 
	Kolmeen peräkkäiseen painikultaan samassa sarjassa on yltänyt vain Aleksandr Karelin (1988–96). Valkovenäläinen vapaapainija Aleksandr Medved on myös voittanut kultaa kolmissa peräkkäisissä kisoissa (1964–72) mutta välillä sarjaa vaihtaen. Suomalaisista on Eino Leinon ohella pisimmän mitaliuran esittänyt Kustaa Pihlajamäki, joka voitti kaksi kultaa vapaapainissa 12 vuoden välein (1924–36). Serkkumies Hermanni voitti oman kultamitalinsa väliin jääneissä kisoissa (1932). 
	Melbournessa 1956 Kyösti Lehtonen ja Rauno Mäkinen voittivat molemmat kultamitalin samana päivänä – Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. 
	Painin painoluokkien määrää on supistettu viime vuosina. Sydneyssä painoluokkien määrää supistettiin 10:stä 8:aan, ja Ateenassa jaetaan mitaleita enää seitsemässä miesten sarjassa. Naisten paini tekee Ateenassa 2004 ensiesiintymisensä olympiakisoissa. Painoluokkia naisten painissa on neljä.
	Ateenan olympiaturnaukseen osallistuu kuhunkin miesten luokkaan 20 painijaa, naisten luokkiin 12 painijaa. Painijat arvotaan 3–4 kilpailijan alkulohkoihin, joiden sisällä kaikki ottelevat kaikkia vastaan. Kaksi neljän miehen lohkon voittajaa pääsee suoraan välieriin, neljä 3 miehen lohkon ykköstä painivat puolivälierät välierään pääsystä. Puolivälierien hävinneet ottelevat sijoista 5-6, välierien häviäjät pronssista. Naisten turnauksessa alkulohkojen voittajat etenevät välieriin.
	Poolien loppujärjestys luokittelupisteistä: 
	Selkävoitto: voittajalle 4, hävinneelle 0 p.
	10 pisteen voitto, häviäjä ei tehnyt suorituspisteitä: 4–0.
	10 pisteen voitto, häviäjälläkin pisteitä: 4–1.
	Pienempi pistevoitto, häviäjällä ei pisteitä: 3–0.
	Pienempi pistevoitto, häviäjällä pisteitä: 3–1. 
	Otteluaika on 2 x 3 min. Ottelu päättyy ennen täyttä aikaa selätykseen tai yli 10 pisteen eroon. Mikäli kumpikaan painija ei ole tehnyt 3 suorituspistettä, seuraa 3 minuutin jatkoaika, joka päättyy heti kun kolme pistettä on saavutettu.
	Painonnosto

	Painonnosto oli olympiaohjelmassa jo Ateenassa 1896, jolloin kilpailtiin yhden ja kahden käden nostoissa. Pysyvästi se on ollut kisoissa vuodesta 1920 lähtien, jolloin myös otettiin käyttöön painoluokat. Miesten sarjajako pysyi alimpien ja ylimpien sarjojen lisäämisiä lukuun ottamatta ennallaan yli 70 vuotta, mutta 1990-luvulla sitä muutettiin kahdesti. Sydneystä 2000 lähtien miesten sarjoja on aiemman kymmenen sijasta kahdeksan. Naisten painonnosto oli Sydneyssä ensi kerran mukana olympiaohjelmassa. 
	Alkuaikoina kilpailtiin erilaisten nostomuotojen yhdistelmissä. Yhdellä kädellä nostettiin viimeisen kerran Pariisissa 1924. 1928-72 yhteistulos koostui tempauksesta, työnnöstä ja punnerruksesta. Punnerrus jäi pois vuoden 1972 Münchenin kisojen jälkeen. 
	Kolmen olympiakullan nostajia on kolme: Turkin Naim Süleymanoglu (1988–96) sekä Kreikan Pirros Dimas ja Akakios Kakiasvilis (molemmat 1992–2000). Neljään mitaliin ovat yltäneet USA:n Norbert Schemansky (1–1–2 1948–64) ja Saksan Ronny Weller (1–2–1 1988–2000). Viisi kultamitalia on jälkikäteen vaihtanut omistajaa dopingin vuoksi. 
	Suomi oli lähellä olympiakultaa jo Antwerpenissä 1920, jolloin Rudolf Ekström nosti suurimmat raudat 82,5 kilon sarjassa mutta tuli hylätyksi virheellisen tekniikan vuoksi. Suomen ensimmäisen pistesijan saavutti Eino Mäkinen Melbournessa 956 (raskaansarjan viides) ja mitalin, saman tien kultaa, Kaarlo Kangasniemi Mexicossa 1968. 
	Pekka Niemi voitti Los Angelesissa 1984 ehkä koko Suomen olympiahistorian yllättävimmän olympiamitalin. 100 kilon sarjan aamuryhmän voittotulos riittikin pronssimitaliin, kun riittävästi kuuman ryhmän miehiä jäi ilman yhteistulosta. Niemeltä jäi palkintojenjakokin sivu suun kun tieto mitalista tuli liian myöhään. 
	Miesten tanko painaa 20 kg, naisten 15 kg, levylukot 2 x 2,5 kg. Eripainoiset levyt ovat erivärisiä. Nostajalla on vain kolme yritystä kummassakin nostomuodossa; korotukset vähintään 2,5 kilon välein. Yhteistuloksen ollessa tasan voittaa kevyempi nostaja.
	Purjehdus

	Purjehdus oli olympiaohjelmassa ensi kerran vuonna 1900 ja kaikissa kisoissa alkaen 1908. Purjehduskilpailut on usein järjestetty kaukana varsinaisesta olympiakaupungista. Ateenan kilpasatama tosin sijaitsee kisakaupungin vaikutuspiirissä. 
	Olympiapurjehduksia on järjestetty eri vesillä seuraavasti: Atlantti 7, Tyynimeri 7, Itämeri 5, Välimeri 2, sisävedet 1 (1976 Ontario-järvellä). Suomi on saavuttanut yhdeksästä olympiamitalistaan kuusi kotoisilla Itämeren vesillä. 
	Vanhimpien vuosien olympiaregatoissa on nähty monenkirjavia kilpailuja. Vuonna 1900 purjehdittiin monessa luokassa kaksi eri kilpailua, joista molemmista jaettiin palkinnot. Antwerpenissä 1920 Norja sai kumartamalla viisi ja Ruotsi yhden kultamitalin, kun kyseiseen luokkaan osallistui vain yksi vene. Myöhempi KOK:n jäsen Ernst Krogius miehistöineen voitti puolestaan Suomen olympiahistorian 'halvimman' mitalin Tukholmassa 1912 sijoittumalla kolmanneksi luokassa, jossa kilpaili kolme venettä. 
	Olympialuokkien valikoima on vaihdellut vuosien varrella suuresti. Yleissuuntaus on ollut kohti kevyempiä ja halvempia veneitä: purjelautailusta tuli olympialaji 1984. Naisia on ollut mukana olympiapurjehdusten venekunnissa jo vuodesta 1900 lähtien, mutta naiset saivat ensimmäisen oman luokkansa vasta 1988. Nykyisistä olympialuokista vanhin on Star, joka oli mukana jo 1932. Sydneyssä 2000 uutena luokkana oli 49'er, josta Thomas Johanson ja Jyrki Järvi toivat kultamitalin Suomeen. Ateenassa 2004 uutuus on naisten kilpailuluokka Yngling, joka syrjäytti olympiaohjelmasta Solingin.
	Kilpailusääntöjä 

	Lähdön voittaja saa 1 pisteen, toiseksi tullut 2, kolmonen 3 jne. Loppujärjestys määräytyy yhteispisteiden perusteella. Viiden lähdön jälkeen huonoimman lähdön tulos poistetaan yhteispisteistä, yhdeksän lähdön jälkeen kahden huonoimman lähdön pisteet mitätöidään. Keskeyttäneille tai hylätyille veneille tulee pistemääräksi lähdön veneiden määrä + 1. 
	Purjehdusreitti käsittää myötä-, vasta- ja sivutuuliosuuksia. Reittiä vaihdellaan vallitsevien sääolojen mukaan. 
	Luokat: 
	1 purjehtija: Mistral (purjelauta), Finnjolla, Europe, Laser
	2 purjehtijaa: 470, 49'er, Tornado (katamaraani), Star (kölivene)
	3 purjehtijaa: Yngling (kölivene)
	Pyöräily

	Ratapyöräily on ollut olympiaohjelmassa joka kerta lukuun ottamatta 1912 kisoja, maantiepyöräily aina paitsi vuosina 1900–08. Maastopyöräily tuli ohjelmaan Atlantassa vuonna 1996. 
	Suomen paras olympiakisojen ratapyöräilijä on ollut Tea Vikstedt-Nyman, joka sijoittui seitsemänneksi takaa-ajossa 1992 ja pisteajossa 1996. Maantiepyöräilyssä Antti Raita oli kuudes maantieajossa ja Suomi joukkuekilvassa viides Tukholmassa 1912. Vikstedt-Nyman sijoittui kuudenneksi myös maantieaika-ajossa 1996. Maastopyöräilyssä ei ole ollut suomalaisia osanottajia. 
	Olympiahistorian ensimmäinen maantiepyöräilykisa ajettiin 1896 samalla tiellä, millä kahta päivää aikaisemmin oli juostu historian ensimmäinen olympiamaraton – 87 kilometrin matka kulki Ateenasta Marathonin kylään ja takaisin. Olympiakisojen maantiepyöräilyyn on osallistunut monia myöhempiä ammattilaistähtiä. Ranskan ympäriajon legendoista Jacques Anquetil ajoi Helsingissä 1952 joukkuepronssia, ja Eddy Merckx kilpaili Tokiossa 1964 ilman suurta menestystä. 
	Ammattilaiset pääsivät olympiakisoihin ensi kerran Atlantassa 1996. Miguel Induráin voitti tällöin aika-ajon kultaa. Sydneyssä 2000 maantieajon olympiavoiton vei Jan Ullrich. Näiden kisojen menestynein pyöräilijä oli hollantilainen Leontien Zijlaard-van Moorsel, joka voitti radalla ja maantiellä yhteensä kolme kultaa ja yhden hopean.  
	Ratapyöräilyn olympialajit: 
	Aika-ajo: Seisova lähtö, ajat tuhannesosan tarkkuudella. Miesten matka 1 km, naisten 500 m.
	Eräajo (sprint): 3 kierrosta (750 m) kahden ajajan erissä, aika vain viimeiseltä 200 metriltä. Erien voittajat jatkoon; alkukierrosten häviäjille keräilyeriä. Puolivälieristä eteenpäin erät paras kolmesta.
	Keirin: 8 kierrosta kuuden ajajan erissä. Ensimmäiset 5½ kierrosta radalla tahdittajana moottoripyörä, joka nostaa vauhdin 45:een km/h. Loppumatka ajetaan kiritaisteluna. Japanilaisperäinen laji.
	Joukkuesprintti (Olympic sprint): 3 kierrosta kolmen miehen joukkueella; kaksi joukkuetta erissä vastakkain, lähtö radan vastakkaisilta kohdilta. Jokainen ajaja vetää yhden kierroksen ja jää pois; lopuksi ankkurit jäävät radalle kaksin. Voittajajoukkue jatkoon. 
	Takaa-ajo (pursuit): Kaksi ajajaa vastakkain, lähtö radan vastakkaisilta kohdilta. Parempi aika tai vastustajan kiinniajanut menee jatkoon. 
	Joukkuetakaa-ajo: Kuten edellä. Neljän miehen joukkueesta kolmannen aika tai kiinniajo ratkaisee.
	Pisteajo: 40 km miehille, 25 km naisille yhteislähdöllä. Joka kymmenes kierros on kirikierros, jonka 4 parhaalle pisteitä 5–3–2–1, viimeiseltä kierrokselta tuplapisteet. Kärkeen sijoittuvat kuitenkin ajajat jotka ovat saaneet pääjoukon kierroksella kiinni. Järjestys määräytyy samalla kierroksella olevien ajajien voittamien pisteiden perusteella.
	Pariajo (madison): 50 km yhteislähdöllä. Parien välinen viestikilpailu. Vapaavuorolaiset kiertävät radan ulkolaitaa, vaihdot lennosta: aktiiviajaja vetäisee parinsa kädestä vauhtiin. Vaihtovälit vapaat. Säännöt kuin pisteajossa, kirit 20 kierroksen välein. 
	Maastopyöräily (mountain bike) : 
	Maastoajo on maastopyöräilyn ainoa olympialaji. Miesten kisa 40–50 km, naisten 30–40 km, tarkka matka määrätään vasta edellisiltana sääennusteen mukaan osumaan mahdollisimman lähelle voittajan ihanneaikaa (2 h 15 min miehille, 2 h naisille). Reittikierroksen pituus noin 6 km. Yhteislähtö, kierroksen kärjelle jääneet poistetaan kisasta.
	Pöytätennis

	Pöytätennis tuli olympialajiksi Soulin kisoihin 1988. Ainoa lajin eurooppalainen olympiavoittaja on Ruotsin Jan-Ove Waldner (Barcelonassa 1992). Kiinalaiset ovat puhdistaneet palkintopöydän kaksissa viime kisoissa viemällä kaikki neljä kultamitalia sekä 1996 että 2000. Kahteen olympiavoittoon kaksinpelissä on yltänyt vain kiinalainen naispelaaja Deng Yaping (1992–96). Suomalaisia pelaajia ei ole olympiapöydillä koskaan nähty. 
	Ateenan pöytätennisturnaukseen osallistuu sekä miehissä että naisissa 64 kaksinpelaajaa. Kilpailu etenee pudotuspelinä. Ottelun voittoon tarvitaan neljä erävoittoa. Erä ratkeaa 11 pisteestä. Tilanteesta 10–10 jatketaan kuitenkin, kunnes on saavutettu kahden pisteen ero.
	Ratsastus

	Ratsastus oli olympiaohjelmassa ensi kerran Pariisissa 1900, ja pysyvästi olympialaji siitä tuli Tukholmassa 1912. Vuoden 1956 olympialaiset ratsastuskilpailut järjestettiin Australian ankarien karanteenisäännösten vuoksi Tukholmassa. 
	Suomen parhaana olympiasaavutuksena on kosolti viidensiä sijoja: Hans Olof von Essen kenttäkilpailussa 1928 ja Kyra Kyrklund kouluratsastuksessa kolmesti (1980, 1988, 1992). Suomalaissyntyinen upseeri Ernst Linder voitti kouluratsastuskultaa Pariisissa 1924, mutta Ruotsin väreissä. 
	Olympiakisojen lajivalikoima on pysynyt vakiona vuodesta 1928. Osallistumisoikeus oli aiemmin rajattu 'upseereihin ja herrasmiehiin'; Ruotsi menetti  kouluratsastuksen joukkuekullan Lontoossa 1948 kun paljastui, että yksi sen ratsastajista oli pelkkä kersantti. Sääntö kumottiin tämän jälkeen. Heti seuraavissa kisoissa Helsingissä 1952 tanskalainen Lis Hartel voitti ensimmäisenä naisena ratsastuksen olympiamitalin, hopeaa kouluratsastuksessa. Ensimmäinen henkilökohtainen naiskultamitalisti oli Länsi-Saksan Liselott Linsenhoff, joka voitti kouluratsastuksen Münchenissä 1972. Kouluratsastuksen kultamitali on sen jälkeen vain kerran (1984) päätynyt miehelle. Kenttäkilpailussa ja esteratsastuksessa ei nainen sen sijaan ole vielä ottanut henkilökohtaista olympiavoittoa.
	Kilpailusääntöjä  

	Kouluratsastuksessa (dressage) suoritetaan ensin alkukilpailu (Grand Prix Test), jonka perusteella jaetaan joukkuekilpailun mitalit (3–4 ratsukon joukkueet, kolme parasta tulosta lasketaan). 25 parasta ratsukkoa jatkavat henkilökohtaista kilpailua Grand Prix Special –ohjelmalla. Molempien ohjelmien yhteispisteiden perusteella 15 parasta selviytyvät musiikkisäestettyyn vapaaohjelmaan (Grand Prix Freestyle eli Kür). Loppujärjestys
	määräytyy kaikkien kolmen ohjelman yhteispisteillä. 
	Kenttäkilpailu (eventing) koostuu kolmesta osiosta. Ensin suoritetaan kouluratsastus, jonka arvostelu muunnetaan virhepisteiksi. Toinen osuus on 5,7 kilometrin maastoratsastus, jonka reitin varrella on enintään 45 kiinteää estettä. Virhepisteitä kertyy kieltäytymisistä, kaatumisista ja enimmäisajan ylityksistä. Ateenassa kilpaillaan ensi kerran kevennetyllä ohjelmalla, josta on poistettu maastoratsastusta aiemmin edeltäneet matkaratsastus- ja sekaestelaukkaosuudet. Viimeinen osio on esteratsastus, jossa hypätään 10–12 estettä. Jokainen pudotus lisää virhepisteitä. Eläinlääkäri tarkistaa hevosen tilan osioiden välillä. Joukkuekilpailun mitalit jaetaan esteratsastuksen ensimmäisen kierroksen perusteella. Toiselle kierrokselle selviytyy yhteispisteissä 25 parasta ratsukkoa (enintään 3/maa).
	Esteratsastuksessa (jumping) kierretään 12–15 esteen rata. Esteiden maksimikorkeus on 160 cm, vesihaudan maksimipituus 4,75 m. Pudotukset tuovat 4 virhepistettä, lisää virheitä kieltäytymisistä, kaatumisista ja ajan ylityksistä. Henkilökohtaisessa kilpailussa kaikki kiertävät kolme karsintakierrosta, kahden jälkimmäisen perusteella jaetaan joukkuekilpailun mitalit. 45 parasta ratsukkoa finaaliin, jossa kierretään kaksi rataa. Viimeiselle radalle pääsee 20 parasta ratsukkoa ja mitalit jaetaan kahden finaaliradan yhteispisteiden perusteella.
	Softball

	Katso Baseball/Softball
	Soutu

	Soutu on kuulunut olympiaohjelmaan alusta asti. Myrsky Falironin lahdessa tosin peruutti Ateenan vuoden 1896 olympiakisojen soudut, joten asiaan päästiin vuonna 1900. Olympiahistorian nuorin voittaja kaikissa lajeissa oli arviolta 10-vuotias tuntemattomaksi jäänyt ranskalaispoika, jonka hollantilaiskaksikko värväsi perämiehekseen Pariisin kisoissa 1900. 
	Miesten yksiköt ja kahdeksikot ovat kuuluneet olympiaohjelmaan aina. Nuorin olympialuokka on pariaironeloset, joka tuli mukaan Montrealissa 1976. Naiset pääsivät olympiasoutuihin samana vuonna. Kevyet luokat tulivat ensi kerran mukaan Atlantassa 1996. Tällöin niiden tieltä poistettiin miesten perämiehiset kaksikot ja perämiehiset neloset sekä naisten perämiehiset neloset. 
	Kolme yksikkökultaa voittanut Pertti Karppinen on ollut soudun ainoa suomalainen maailmantähti. Muutoin Suomen soudun parasta kautta oli 1950-luku. Sydneyssä olympiasoudut käytiin ilman suomalaisia ensi kerran sotien jälkeen. Helsingin 1952 olympiasoudut järjestettiin viimeisen kerran merellä (Meilahdessa). 
	Kilpailusääntöjä  

	Soutumatkan pituus on vuoden 1912 Tukholman olympiakisoista lähtien ollut 2000 m (naisilla aiemmin vuosina 1976–84 1000 m). Alku-, keräily- ja välierien kautta selviytyy kuusi venettä finaaliin. Kevyiden luokkien soutajien maksimipaino on miehillä 72,5 kg (venekunnan keskiarvo 70 kg), naisilla 59 kg (57 kg). Perämiesten minimipaino miehillä 55 kg, naisilla 50 kg – vajeen voi täyttää lisäpainoilla.
	Sulkapallo

	Sulkapallo esiintyi olympia-areenalla ensi kerran näytöslajina Münchenissä 1972. Virallinen olympiaurheilumuoto siitä tuli kuitenkin vasta Barcelonassa 1992. Sekanelinpeli tuli mukaan viidentenä mitalilajina 1996. 
	Peli on lähtöisin Englannista, mutta sen parhaat harjoittajat ovat jo kauan tulleet Aasiasta. Tanska on sulkapallon ainoa eurooppalainen suurvalta. Sulkapallon olympiakilpailuissa on aina ollut suomalaisedustusta. Pontus Jäntti ja Robert Liljequist olivat mukana sekä 1992 että 1996, Jyri Aalto ja Anu Weckström vuonna 2000. Suomalaisten olympiahistorian yhteissaldo on kaksi otteluvoittoa, kuusi tappiota.
	Kilpailusääntöjä

	Ottelu ratkeaa kahdesta erävoitosta. Erä ratkeaa naisten kaksinpelissä 11 pisteestä, muissa lajeissa 15 pisteestä – kuitenkin vähintään kahden pisteen erolla. Pisteitä voi tehdä vain omasta syöttövuorosta. Jos pistetilanne on 14–14 (naisten kaksinpelissä 10–10), ensiksi pistemäärään päässyt pelaaja voi valita ratkaistaanko erä 17 (naisten kaksinpelissä 13) vai 15 (11) pisteeseen.
	Syöttö tapahtuu vyötärölinjan alapuolelta. Joka toinen syöttö annetaan oikealta, joka toinen vasemmalta puolelta kenttää. Nelinpelissä hävityn pallon jälkeen syöttövuoro siirtyy parille. Syötönvaihto siirtyy vastapuolelle vasta kun kummankin syöttö on hävitty. 
	Pallon pituus on 64–70 mm ja paino 4,74–5,5 grammaa. Yhteen palloon käytetään 16 hanhen siipisulkaa – kolmen siiven verran.
	Sydneyn sulkapalloturnaus etenee suorina pudotuspeleinä. Kahdeksan ranking-tilaston parasta pelaajaa/paria sijoitetaan kaavioon, muut arvotaan.
	Taekwondo

	Taekwondo syntyi 1950-luvulla Etelä-Koreassa vanhojen taistelutaktiikoiden pohjalta. Se levisi maailmalle 1970-luvulta lähtien ja oli Soulin olympiakisoissa näytöslajina 1988. Sydneyssä 2000 taekwondo oli ensimmäistä kertaa virallisena mitalilajina. Suomen ensimmäiset olympiaedustajat olivat Veera Liukkonen ja Kirsimarja Koskinen, joka sijoittui sarjassa 67 kg kuudenneksi. Lajin kilpailevista tyylisuunnista olympiakelpoinen on WTF-liiton versio.  
	Kilpailusääntöjä

	Normaalisti taekwondossa kilpaillaan kahdeksassa painoluokassa miehille ja naisille, mutta olympiakisoissa lajille määrätty ahdas osallistujakiintiö puristaa kaikki kilpailijat vain neljään sarjaan. 
	Miesten ottelu kestää 3 x 3 minuuttia, naisten 3 x 2 minuuttia. Kultamitaliottelussa otellaan tarvittaessa vielä neljäs erä äkkikuolemaperiaatteella (ensimmäinen piste ratkaisee). Osumapisteitä myönnetään potkuista päähän sekä potkuista tai nyrkkilyönneistä sallitulle osuma-alueelle vatsan ja kylkien kohdalle. Varoituksista pisteet vähenevät. Jos ottelija putoaa matolle, erotuomari laskee (koreaksi) lukua kahdeksaan – tai kymmeneen, mikä merkitsee ottelun päättymistä tyrmäykseen.
	Kilpailijat käyttävät päänsuojusta, vartalopanssaria, sekä sääri-, jalkapöytä- ja alasuojia. Tyrmätty ottelija ei saa kilpailla 30 päivään.
	Kullasta ja hopeasta kilpaillaan suoralla pudotuspelijärjestelmällä.  Finalisteille hävinneet ottelijat jatkavat pudotusotteluilla keräilyerissä. Näiden kaksi parasta kohtaavat pronssiottelussa.  
	Tennis

	Tennis oli olympiakisojen ohjelmassa vuosina 1896–1924 ja palasi kisoihin pitkän tauon jälkeen Soulissa 1988. Se oli ensimmäinen olympiakisojen urheilumuoto, jossa naiset saivat kilpailla omassa sarjassaan: Ison-Britannian Charlotte Cooperista tuli Pariisissa 1900 ensimmäinen naispuolinen olympiavoittaja. 
	Suomen tennispelaajia on aiemmin nähty virallisissa olympiaturnauksissa vain Pariisissa 1924, silloin vailla suurempaa menestys
	tä. Olli Rahnasto osallistui toki vuoden Los Angelesin 1984 kisojen näytösturnaukseen. Suomalaissyntyinen Sigrid Fick voitti kuitenkin Ruotsille yhden hopean ja yhden pronssin Tukholmassa 1912. 
	Tennis oli ensimmäisiä lajeja, jonka osalta KOK lipesi 1980-luvulla ankarista amatöörisäännöksistään. Ammattipelaajat esiintyivät jo Los Angelesissa 1984 näytösturnauksessa ja virallisissa olympiakilpailuissa vuodesta 1988 lähtien. Maailmanlistan kärkipelaajista ovat olympiavoittoon yltäneet Steffi Graf (1988), Boris Becker (nelinpeli 1992), Lindsay Davenport (1996) ja Andre Agassi (1996). Williamsin siskokset hallitsivat kenttiä Sydneyssä 2000: Venus voitti kaksinpelin ja otti kultaa myös nelinpelissä yhdessä Serenan kanssa.
	Triathlon

	Triathlonurheilu sai alkunsa Havaijin teräsmieskisasta ja levisi 1980-luvulla kaikkialle maailmaan. Olympiadebyyttinsä laji teki Sydneyssä 2000. Olympiakelpoiseksi on valittu lajin sprinttiversio, missä kilpaillaan alkuperäiseen verrattuna neljäsosamatkoilla. Tämän kilpailumuodon valtamaita ovat olleet Australia ja Iso-Britannia. Sydneystä kultamitalit matkasivat kuitenkin Kanadaan (Simon Whitfield) ja Sveitsiin (Brigitte McMahon). Suomalaiset triathlonistit ovat menestyneet hyvin täysmatkoilla, mutta olympiakisoissa heitä ei vielä ole nähty.
	Kilpailuosuuksina on 1,5 km uinti, 40 km pyöräily ja 10 km juoksu, jotka suoritetaan peräjälkeen ilman taukoja.
	Uintilajit
	Uinti


	Uinti on kuulunut aina kesäolympiakisojen ohjelmaan. Ateenassa 1896 uitiin merenlahdessa Pireuksen satamassa, 1900 Seine-joessa, 1904 tekojärvessä ja 1908 yleisurheilustadionin keskelle rakennetussa uima-altaassa. Tukholmasta 1912 lähtien on olympiauinnit järjestetty erillisellä uimastadionilla. Sisähallissa uitiin ensi kerran Lontoossa 1948, mutta ulkoilmassa on senkin jälkeen kilpailtu kuudesti (1952, 1960, 1984, 1992, 1996 ja 2004). 
	Olympia-altaan pituus oli vuosina 1908–20 100 metriä, Pariisista 1924 lähtien 50 metriä. Pariisissa otettiin käyttöön myös ratoja erottavat köydet. 
	Selkäuinti tuli olympiaohjelmaan ensi kerran 1900, rintauinti 1904. Perhosuinti erotettiin rintauinnista omaksi lajikseen vuoden 1956 kisoissa. Neljän uintilajin yhdistelmä sekauinti tuli mukaan 1964, sekauintiviesti jo 1960. Naiset pääsivät olympiauinteihin Tukholmassa 1912. 
	Yksissä kisoissa on eniten uintikultamitaleita voittanut Mark Spitz 1972: 4 henkilökohtaista (100 ja 200 vu ja pu) ja 3 viesteissä. Vuonna 1988 DDR:n Kristin Otto voitti  4 henkilökohtaista ja 2 viestikultaa. Eniten henkilökohtaisia kultamitaleita on voittanut unkarilainen Krisztina Egerszegi (5 kpl 1988-96). USA:n Jennifer Thompson on sitä vastoin voittanut kaikki 8 kultamitaliaan viesteissä (1992–2000). Kristin Otto on ainoana voittanut kultaa kolmessa eri uintimuodossa (50 ja 100 vu, 100 su, 100 pu).  
	Suomalaisuimarit ovat osallistuneet kaikkiin olympiakisoihin vuodesta 1908 lähtien. Arvo Aaltosen ja Antti Kasvion välillä oli 72 vuoden mitaliton aika. Suomalaisnainen on vain kerran uinut olympiakisojen A-finaalissa: Eila Pyrhönen oli neljäs 100 m perhosuinnissa 1964. 
	Kilpailujärjestelmä 

	Alkuerissä tilastojen 24 parasta jaetaan tasaisesti kolmeen viimeiseen erään. 16 parhaan ajan uinutta kilpailijaa selviytyy välieriin, joista taas 8 parasta ajan perusteella. Pitkillä matkoilla (400 m ja yli) ja viesteissä alkueristä selviytyy suoraan finaaliin 8 parhaan ajan uinutta.
	Taitouinti

	Taitouinti oli ensi kerran olympiaohjelmassa Los Angelesissa vuonna 1984. Mitalilajeina olivat vuoteen 1992 saakka yksilökilpailu ja parikilpailu. Atlantassa 1996 uitiin pelkästään joukkuekilpailu, mutta parikilpailu palasi ohjelmaan Sydneyssä 2000. Suomen Liisa Laurila osallistui yksilökilpaan 1992 (sijoitus 19.). 
	Parikilpailun alkukilpailu koostuu teknisestä ohjelmasta (painoarvo 50 %) ja vapaaohjelmasta (50 %). Kaksitoista parasta paria pääsee loppukilpailuun, jossa uidaan jälleen vapaaohjelma. Teknisen ohjelman ja finaalivapaaohjelman yhteispisteet ratkaisevat mitalijärjestyksen. Joukkuekilpailussa kahdeksan 8 uimarin joukkuetta ui teknisen ohjelman ja vapaaohjelman (painoarvot 50/50 %). Arvostelussa teknisen suorituksen ja taiteellisen vaikutelman painoarvot ovat 50%–50%. Aiemmin arvostelu painotti vapaaohjelmaa ja teknistä suoritusta.
	Uimahypyt

	Kerroshypyt olivat olympiaohjelmassa ensi kerran Saint Louisissa 1904, ponnahduslautahypyt Lontoossa 1908. Naisten uimahypyt tulivat mukaan Tukholmassa 1912. Vuosina 1912–24 hypättiin 'vaihtelevien' kerroshyppyjen ohella suorien hyppyjen kilpailu, jossa suomalaisetkin olivat hyvin esillä. Toivo Aro (1912) ja Yrjö Valkama (1920) taistelivat molemmat mitaleista mutta jäivät lopulta viidensiksi – omia miehiä suosineiden ruotsalaistuomareiden ansiosta, kuten Suomessa asia nähtiin. Parikilpailut olivat Sydneyssä 2000 ensimmäistä kertaa kisaohjelmassa. 
	Historian menestyksekkäin uimahyppääjä on USA:n Greg Louganis, joka voitti Soulissa 1988 toisen peräkkäisen tuplamestaruuden vaikka loukkaantui hengenvaarallisesti ponnahduslautakilpailun karsinnassa. Kahteen peräkkäiseen tuplaan on naisten puolella yltänyt USA:n Patricia McCormick (1952-56). Neljissä kisoissa mitaleille ovat yltäneet Italian Klaus Dibiasi (1964-76) ja Kiinan Xiong Ni (1988-2000). 
	Monet uimahyppyjen olympiamitalisteista ovat olleet huomattavan nuoria. Berliinissä 1936 naisten ponnahduslaudan voittanut amerikkalainen Marjorie Gestring on kesäkisojen nuorin tunnettu olympiavoittaja kaikki lajit huomioiden (13 v 8 kk 25 pv). 
	Kilpailusääntöjä

	Kerroshypyissä hyppykorkeus on 10 metriä. Ponnahduslaudalla kilpaillaan olympiakisoissa 3 metristä. Yksilökilvassa on seitsemän tuomaria, joiden pisteistä (max 10) ylin ja alin putoavat pois. Muiden pisteet lasketaan yhteen ja kerrotaan hypyn vaikeuskertoimella sekä tasausluvulla 0,6. 
	Hyppyjen määrä (yksilökilpailuissa): 
	 MPL NPL MKR NKR 
	Alkuerä 6 5 6 5 
	Välierä 5 5 4 4 
	Finaali 6 5 6 5 
	Alkuerässä hyppyjen vaikeutta ei ole rajoitettu. 18 parasta kilpailijaa pääsee välierään, joissa hyppyjen vaikeuskertoimien yhteismäärän maksimi on ponnahduslaudalla 9,5, kerroksilla 7,6. Alku- ja välierän yhteispisteiden perusteella 12 parasta selviytyy finaaliin, jossa ei ole vaikeusrajoituksia. Loppujärjestys määräytyy välierän ja finaalin yhteispisteiden perusteella. 
	Parikilpailuissa (synchronised diving) on yhdeksän tuomaria: kummallakin hyppääjällä on kaksi omaa tuomaria, ja viisi arvioi hyppyjen synkronointia. Parit suorittavat kukin viisi hyppyä, joista kahden vaikeuskerroin saa olla korkeintaan 2,0 ja kolme muuta ovat vapaita.
	Vesipallo

	Vesipallo on ollut yhtäjaksoisesti kisaohjelmassa vuodesta 1900 – se onkin vanhin olympiakisojen palloilulaji. Naisten vesipallo oli mukana ensimmäistä kertaa Sydneyssä 2000. Eniten vesipallomitaleita on voittanut Unkarin Dezsö Gyarmati (3–1–1 1948-64). Suomi ei ole koskaan osallistunut olympiaturnauksiin, ei edes kotikisoissa 1952. 
	Vesipalloaltaassa ja sen reunalla on nähty usein dramatiikkaa. Antwerpenissä 1920 yleisö oli hyökätä Ison-Britannian joukkueen kimppuun, kun tämä oli lyönyt isäntämaan Belgian finaalissa. Unkarin ja Neuvostoliiton ottelu päättyi veriseen tappeluun Melbournessa 1956 Unkarin kansannousun jälkimainingeissa. Olympiahistorian urheilullisesti tiukin finaali nähtiin Barcelonassa 1992, kun Italia löi Espanjan kolmannella jatkoajalla 
	Allaskoostumukseen kuuluu kuusi pelaajaa ja maalivahti. Ottelun tehokas peliaika on 4 x 7 minuuttia. Miesten turnauksen 12 ja naisten turnauksen 8 joukkuetta pelaavat kahdessa lohkossa. Lohkon voittaja pääsee suoraan välieriin, lohkon kakkonen pelaa toisen lohkon kolmosta vastaan välieräpaikasta. Välierien voittajat etenevät finaaliin. 
	Osallistujamaat 2004:
	Miesten turnaus: Kreikka, Venäjä, Saksa, Italia, Espanja, Unkari, Kroatia, Serbia ja Montenegro, USA, Kazakstan, Australia, Egypti.
	Naisten turnaus: Kreikka, USA, Kazakstan, Australia.
	Voimistelu
	Telinevoimistelu


	Voimistelu on kuulunut jossain muodossa kaikkien olympiakisojen ohjelmaan. Vuosien 1908–20 kisoissa kilpailtiin henkilökohtaisten lajien ohella suurilla miehistöillä joukkuevoimistelussa, jossa Suomi saavutti Lontoossa 1908 pronssia ja Tukholmassa 1912 hopeaa (joukkueissa 26 ja 20 miestä). 
	Suomi sai ensimmäisen henkilökohtaisen telinemitalinsa Amsterdamissa 1928 (Heikki Savolaisen hevospronssi) ja viimeisimmän (Olli Laihon hevoshopea) Mexicossa 1968. Lontoossa 1948 kolme suomalaista jakoi keskenään hevosen kultamitalin. Suomalaisvoimistelijoita ei ole vuoden 1972 jälkeen nähty kuitenkaan olympiakisoissa. Suomen naiset ovat osallistuneet olympiakisojen telinevoimisteluun vain vuosina 1952 ja 1960. 
	Nykyisen kaltainen kilpailujärjestelmä (joukkuekilpailu, henkilökohtainen moniottelu ja telinekohtaiset kilpailut) on ollut käytössä vuodesta 1924. Miesten telineistä nuorin on permanto, joka tuli mukaan 1932, muut viisi olivat ohjelmassa jo Ateenassa 1896. Kuuden telineen valikoima vakiintui 1936. Naiset pääsivät mukaan Amsterdamissa 1928, mutta vain joukkuekilpailulla. Naisten henkilökohtainen moniottelu ja telinekilpailut otettiin ohjelmaan vasta Helsingissä 1952. 
	Erilliset telinefinaalit otettiin käyttöön 1960, erillinen henkilökohtainen moniottelufinaali 1972. Aiemmin joukkue-, moniottelu- ja telinemitalit oli jaettu samojen suoritusten perusteella. Sydneyssä 2000 kilpailtiin ensi kerran ilman pakollisia liikkeitä. Toinen uutuus oli joukkuekilpailun finaali.  
	Kilpailusääntöjä 

	Alkukilpailu toimii karsintana kaikkiin finaaleihin. Kahdeksan parasta joukkuetta pääsee joukkuefinaaliin, jossa 6 hengen joukkueista kullakin telineellä esiintyy 3 voimistelijaa. Alkukilpailun 24 parasta voimistelijaa yhteispisteissä selviytyvät moniottelun finaaliin (max 2/maa) ja kunkin telineen 8 parasta telinekohtaisiin finaaleihin (max 2/maa). Finaalit aloitetaan jälleen nollapisteistä. 
	Kaksi tuomaria arvioi kunkin suorituksen lähtöpistearvon (max 10). Kuusi muuta tuomaria vähentävät tästä suorituksen puhtauden mukaan. Loppupistemäärä on neljän keskimmäisen arvosanan keskiarvo. 
	Rytminen voimistelu

	Rytminen voimistelu pääsi olympiakisoihin Los Angelesissa 1984. Tosin jo vuosien 1952 ja 1956 kisoissa naisten voimisteluohjelmaan oli kuulunut joukkuevoimistelu käsivälinein. Henkilökohtainen neliottelu oli ainoa olympiakilpailu vuosina 1984–92. Joukkuekilpailu tuli mukaan Atlantassa 1996. Hanna Laiho osallistui olympiakisoihin 1992 (25. sija), Katri Kalpala 1996 (34.) ja Heini Lautala 2000 (23.). 
	Henkilökohtaisen neliottelun välinevalikoima (vaihtoehtoina naru, vanne, keilat, pallo ja nauha) vaihtuu kahden vuoden väliajoin. Ateenassa 2004 neliottelun välineet ovat vanne, pallo, keilat ja nauha. Alkukilpailun 10 parasta voimistelijaa pääsee finaaliin, johon lähdetään nollapisteistä. Joukkuekilpailussa on kaksi ohjelmaa: 5 nauhaa sekä 3 narua/2 palloa. Joukkueessa voi olla kuusi jäsentä, joista viisi esiintyy yhdessä ohjelmassa. Alkukilpailun kahdeksan kärkijoukkuetta pääsee finaaliin, johon lähdetään nollilta. 
	Tuomaristo arvostelee liikkeen teknisen vaikeusarvon, taiteellisen vaikutelman ja suorituksen. Kukin osa-alue kattaa kolmanneksen yhteispisteistä. 
	Trampoliinivoimistelu

	Trampoliiniurheilu on lähtöisin USA:sta. Sydneyssä 2000 laji oli ensimmäistä kertaa olympiaohjelmassa. Sekä miesten että naisten kultamitali matkasi Venäjälle. Ateenassa lajin osallistujakiintiö on 16 miestä ja 16 naista. 
	Alkukilpailu koostuu pakollisesta ja vapaaohjelmasta. Kahdeksan parasta kilpailijaa selviytyy finaaliin, jossa hypätään uusi vapaaohjelma nollapisteistä. Ohjelma koostuu 10 erilaisesta hypystä, jotka esitetään yhtenä sarjana. Tuomaristo arvioi ohjelman vaikeusasteen ja suorituksen. Huiput esittävät nelosvoltteja erilaisin kiertein. Trampoliinin mitat ovat 4,25 x 2,14 m. Sen korkeus on noin 1,5 metriä maanpinnasta. Katon minimikorkeus on 8 metriä.
	Yleisurheilu
	Pikajuoksut
	100 metriä


	Sata metriä on ollut sprintterien kuninkuusmatka ensimmäisistä nykyaikaisista olympiakisoista 1896 lähtien. Vuosien 1900 ja 1904 kisojen ohjelmassa oli tosin vielä lyhyempi kilpailu, 60 m. 
	USA on hallinnut olympiakisojen suoranmatkoja niin miesten kuin naisten puolella. Se on kerännyt mitalisaldot 15-13-5 (miehet) sekä 10-4-2 (naiset). Miesten puolella Iso-Britannialla on kolme kultaa ja naisissa Australialla kaksi. 
	Miesten puolella ihonväriä merkittävämpi jakaja on ollut kieli. Peräti 21 kaikkiaan 23:sta 100 m olympiavoittajasta on kotoisin englanninkielisestä maasta. Ainoastaan länsisaksalainen Armin Hary (1960) ja Neuvostoliiton Valeri Borzov (1972) ovat kyenneet murtamaan englannin ylivallan. Ainoana miehenä kahteen virallisten kisojen olympiakultaan 100 metrillä on yltänyt Carl Lewis (1984 ja jälkikäteen 1988). Naisten puolella samaan ovat yltäneet USA:n Wyomia Tyus (1964 ja 1968) sekä Gail Devers (1992 ja 1996). 
	Vain voittajat muistetaan – vuosien 1896–1928 kisoissa pikamatkoilla otettiin virallinen aika vain voittajalle. Muiden ajat arvioitiin tai tappio ilmoitettiin metreissä. Nykyäänkin voimassaoleva tuulilukema  2 m/s tuli ennätys
	kelpoisuuden ehdoksi 1936 kisojen aattona. Sitä ennen myötätuulen merkitystä arvioitiin ’sormituntumalla’ tapauskohtaisesti.
	Tommi Hartonenosallistui Sydneyssä 2000 miesten 100 metrin kisaan ensimmäisenä suomalaisena vuoden 1972 jälkeen. Suomen menestys on ollut naisten varassa: Helinä Marjamaa ylsi välieriin Los Angelesissä 1984, samoin Sisko Hanhijoki Barcelonassa 1992.  
	200 m

	200 metrin juoksua voidaan luonnehtia olympiahistorian perinteikkäimmäksi matkaksi. "Stadion-juoksu" (192 m) oli ainoana lajina ohjelmassa jo 776 eaa., mistä lähtien on säilynyt laji- ja voittajaluetteloita. Ensimmäisissä nykyaikaisissa olympiakisoissa 1896 ei kahtasataa metriä kuitenkaan juostu. Matka tuli mukaan vasta Pariisissa 1900. Naisten olympiaohjelmaan 200 metrin kisa otettiin mukaan Lontoossa 1948. Se olikin naisten pisin olympiamatka vuosien 1948–56 kisoissa.
	Kaarrematkalla USA:n miehet ovat keränneet vielä enemmän voittoja kuin satasella. USA on vienyt 16 kultaa, kun muille on jäänyt yhteensä vain 7 (Italia ja Kanada 2). USA komeilee mitalitilaston ykkösenä myös naisten puolella (6-1-1). DDR ehti saalistaa mitalisaldon 3-0-2.
	Ainoastaan DDR:n Bärbel Wöckel (ex-Eckert) on pystynyt uusimaan puolen ratakierroksen olympiavoiton. Wöckel oli nopein vuosien 1976 ja 1980 kisoissa.
	Jamaikan Merlene Ottey juoksi 200 m:n olympiafinaalissa viisi kertaa 1980-96 voittaen neljä mitalia, mutta kulta jäi puuttumaan. Puolan Irena Szewiñska on ollut kolmesti mitalilla (hopeaa 1964, kultaa 1968 ja pronssia 1972).
	Suomen miesten paras olympiasuoritus on Tommi Hartosen välieräpaikka Sydneystä 2000. Naisten välierissä ovat juosseet Helinä Marjamaa (1984) ja Sisko Hanhijoki (1992). 
	400 m

	USA:n juoksijat ovat hallinneet miesten ratakierrosta (mitalisaldo 17-11-9). Jamaikan kultakausi osui vuosiin 1948–52 (Arthur Wint 1948, George Rhoden 1952).
	Naisten ratakierroksella on kilpailtu olympiakisoissa vasta vuodesta 1964 lähtien. Menestynein maa on ollut Ranska, jolla on kolme kultaa (Colette Besson 1968, Marie-José Pérec 1992 ja 1996). Pérec on ainoa 400 metrillä kaksissa kisoissa kultaan yltänyt nainen. Miesten puolella samaan on yltänyt USA:n Michael Johnson (1996 ja 2000).
	Eurooppalaisilla on ollut alati vaikeuksia miesten 400 metrillä. Vuosina 1984-88 loppukilpailussa ei nähty yhtään eurooppalaista, 1992 vain britti David Grindley, Atlantassa britit Roger Black ja Iwan Thomas, Sydneyssä Puolan Robert Mackowiak. 
	Ehkä kuuluisin olympialaisista ratakierroksista on 1924 Pariisin kisa. Harras uskovainen skotti Eric Liddell ei halunnut kilpailla sunnuntaisin ja joutui vaihtamaan päämatkansa 100 metrin tilalle ratakierroksen, jonka hän yllättäen voitti. 
	Melbournessa 1956 suomalainen Voitto Hellsten jakoi pronssin N-liiton Ardalion Ignatjevin kanssa. Pirjo Häggman jäi Montrealissa 1976 pronssimitalista yhden sadasosan päähän. Suomalaisnaisia on olympiakisojen ratakierroksella nähty viimeksi Moskovassa 1980 (Häggman), miehiä 1976 (Markku Kukkoaho ja Ossi Karttunen).  
	110/100 m aidat

	Miesten pika-aidat on amerikkalaisten kaikkein ylivoimaisimmin hallitsema yleisurheilulaji. He ovat voittaneet 24:sta tarjolla olleesta mestaruudesta peräti 18 (1980 he eivät boikotin takia päässeet yrittämään). Lisäksi USA:n aitureilla on 17 hopeaa ja 16 pronssia; kolmoisvoittoja heillä on kahdeksan (vuosilta 1900, 1904, 1908, 1912, 1948, 1952, 1956 ja 1960). Kahteen kultamitaliin 110 metrin aidoissa ovat yltäneet vain Lee Calhoun (1956, 1960) ja Roger Kingdom (1984, 1988).
	Kuuban Alejandro Casañas jäi 1976 hopealle Ranskan Guy Drutin jälkeen kolmen sadasosan erolla. Moskovassa 1980 Casañas menetti kultamitalin vielä pienemmällä marginaalilla, kun DDR:n Thomas Munkelt oli sadasosan nopeampi. Kuubalainen olisi voinut olla mitalipallilla jo 1972  mutta loukkaantui kilpailupäivänä astuttuaan lasinsiruihin.
	Naisten aitamatka oli vuosien 1932–68 kisoissa 80 metriä. Naisten mestaruustilasto on hyvin tasainen: DDR:llä ja Australialla on molemmilla kolme kultaa. Ludmila Engquististä tuli Atlantassa 1996 ensimmäinen ruotsalainen yleisurheilun naiskultamitalisti. 
	Arto Bryggare voitti pronssia Los Angelesissa 1984. Ennen häntä parhaita suomalaissaavutuksia olivat Bengt Sjöstedtin (1928) ja Väinö Suvivuon (1952) välieräpaikat. Manuela Bosco osallistui pika-aitoihin Sydneyssä 2000. Edellinen suomalainen naispika-aituri oli Sirkka Norrlund Tokiossa 1964.
	400 m aidat

	USA dominoi myös miesten pitkien aitojen mitalitilastoa – 17 kultaa, 10 hopeaa ja 9 pronssia. Miesten tilaston kakkosena on Iso-Britannia kahdella kullalla. Naisten viiden kilpailun (1984-2000) voitot ovat menneet kaikki eri maihin.
	Suomella on yksi mitali: Erik "Erkka" Wilen voitti hopeaa 1924 Pariisissa. Samoissa kisoissa välieriin selvisi radioselostajana paremmin tunnettu Martti Jukola. Naisten puolella ainoa suomalaisedustaja on ollut Tuija Helander, joka selvisi 1984 loppukilpailuun (7. sija ). Suomalainen miesaituri on viimeksi ollut tulessa 1976, jolloin Ari Salin putosi alkuerissä.
	Kolmesti mitaleille on yltänyt kaksi miestä: amerikkalaiset Morgan Taylor (kultaa 1924, pronssia 1928,-32) sekä Edwin Moses (kultaa 1976, -84 ja pronssia 1988). Lajia 10 vuotta hallinnut Moses ei boikotin vuoksi päässyt yrittämään kolmatta voittoaan Moskovaan 1980.
	Amadou Dia Bân hopea Barcelonassa 1992 oli Senegalin ensimmäinen olympiamitali. Sambia sai puolestaan ensimmäisen yleisurheilumitalinsa 1996 Atlantassa, kun Samuel Matete juoksi hopealle. Saudi-Arabian Hadi Souan Somayli teki maalleen saman palveluksen Sydneyssä 2000.
	4 x 100 m

	4 x 100 metrin viesti on ollut miesten olympiaohjelmassa Tukholmasta 1912, naisten ohjelmassa Amsterdamista 1928 lähtien.
	Pikaviesti on herkkä laji, jossa vaihtorikot ja kapulan putoamiset tarjoavat yllätyksiä. Lajin mahtimaa USA on karahtanut hylkäämisiin kolmesti (1912, 1960 ja 1988), ja kerran boikotti esti kultamitalin noutamisen (1980). Ainoan kerran USA on voitettu juoksemalla Atlantassa 1996, kun Kanada meni edelle. Olympiaviestien erikoismies Frank Wykoff juoksi USA:n paidassa kolme kultamitalia vuosina 1928–36.
	USA on hallinnut ylivoimaisesti myös naisten pikaviestiä (9-2-2), sillä mitalitilaston kakkosena olevalla DDR:llä on vain kaksi kultamitalia. Evelyn Ashford juoksi kolmessa peräkkäisessä kultamitaliviestissä 1984–92.  
	4 x 400 m

	Pitkä viesti on ollut usein olympiayleisurheilun paras kisa. 4 x 400 metriä juostiin olympiakisoissa ensi kerran Tukholmassa 1912. Lontoossa 1908 ohjelmassa oli viestikisa, jossa osuudet olivat 200+200+400+800 m. Naisten olympiaohjelmaan pitkä viesti tuli vasta 1972.  
	USA on hallinnut myös miesten pitkää viestiä: 15 kultaa, kun muut maat ovat voittaneet ainoastaan 5. Naisten puolella USA on voittanut kolmesti kuten myös Neuvostoliitto/IVY. DDR ylsi kahteen kultaan.
	Vuoden 1984 kisoissa sai ensi kerran käyttää alkuerissä eri juoksijoita kuin finaalissa. Muutosta vauhditti voittajajoukkue Neuvostoliiton sääntöjenvastainen toiminta Moskovassa 1980, kun se vaihtoi juoksijoita lääkärintodistuksen perusteella.  
	Kestävyys lajit
	800 m

	Keskimatkat 800 m ja 1500 m ovat olleet ohjelmassa alusta lähtien. Vuonna 1896 
	kummatkin matkat voitti Edwin Flack, joka olikin Australian ainoa edustaja Ateenassa. 
	Iso-Britannian juoksijat ovat perinteisesti olleet vahvoja keskimatkoilla. Brittien kuudesta 800 metrin kultamitalista viimeisimmän voitti Steve Ovett Moskovasta 1980.  Sebastian Coe jäi kahdesti hopealle lempimatkallaan 800 metrillä (hopeaa 1980 ja 1984), mutta voitti kummallakin kerralla 1500 metrin kultamitalin. 
	Kolme miestä on yltänyt kahteen olympiavoittoon kahdella ratakierroksella: Douglas Lowe GBR (1920, 1924), Malvin Whitfield USA (1948, 1952) ja Peter Snell NZL (1960, 1964).
	Neuvostoliiton (ja tarkemmin Ukrainan) Nadezhda Olizarenkon voittoaika 1980 Moskovan kisoista 1.53,43 on vanhin juoksumatkojen olympiaennätys. ME-nainen Jarmila Kratochvilová (TCH) ei päässyt 1984 yrittämään olympiavoittoa boikotin takia. 
	Naisten matka oli ohjelmassa jo vuonna 1928, mutta radalla hoipertelevat naiset herättivät tuolloin kauhua miespuolisissa urheilujohtajissa. Seurauksena IAAF kielsi naisilta yli 200 metrin juoksukilpailut. Naisten 800 metriä palasi olympia-ohjelmaan vasta 1960.
	1500 m

	Mailin juoksua on pidetty yleisesti yleisurheilun "Sinisenä nauhana" (Blue ribbon) eli arvokkaimpana lajina. Traditiota on toki vahvistanut brittien hyvä menestys ’omalla matkalla’. Brittien viiden voiton jälkeen parhaat maat ovat Uusi-Seelanti, Suomi ja Kenia kolmella kultamitalilla. Paavo Nurmen (1924) ja Harri Larvan (1928) lisäksi suomalaissankari on ollut Pekka Vasala (1972).
	1500 metrin juoksu on tarjonnut vuosien mittaan muutamia suuryllätyksiä. Joseph Barthel kukisti suosikit Helsingissä 1952 voittamalla Luxemburgille sen edelleenkin ainoan kesäkisojen kultamitalin (taidelajeissa lisäksi kaksi). Soulissa Kenian Peter Rono kiri lopussa brittisuosikkien Peter Elliottin ja Steve Cramin ohitse. Barcelonassa taas isäntämaan Fermín Cacho kukisti afrikkalaissuosikit. 
	Naisten 1500 metriä tuli olympiaohjelmaan vasta Münchenissä 1972. Naisten keskimatkojen suurimmat sankarit ovat venäläisiä: Tatjana Kazankina (1976) ja Svetlana Masterkova (1996) ovat voittaneet 800 m ja 1500 m samoissa kisoissa. Ylivoimaisin voittaja on ollut Romanian Paula Ivan, joka jätti Soulissa 1988 hopeamitalistia peräti 6,28 sekuntia. 
	Olympiakisojen keskimatkoilla on nähty viimeksi suomalaisväriä 1988 Soulissa (Ari Suhonen). Viimeisin naisedustajamme on ollut Nina Holmén Montrealissa 1976.  
	5000 m 

	Pitkät ratajuoksut 5000 m ja 10 000 m tulivat molemmat olympiaohjelmaan Tukholmassa 1912. Suomi pysyy vielä pitkään 5000 m:n mitalitilaston kärkimaana. Suomella on kaikkiaan 7 kultaa, kun muista maista ainoastaan Etiopia on yltänyt edes kahteen voittoon! Vuosina 1924–36 suomalaiset voittivat neljä perättäistä finaalia. Viimeisin suomalaismitali on Kaarlo Maaningan pronssi Moskovasta 1980.
	5000 m:n ja 10 000 m:n tuplan on voittanut viisi juoksijaa: Hannes Kolehmainen (1912), Emil Zátopek TCH (1952), Vladimir Kuts URS (1956), Lasse Virén (1972 ja 1976) sekä Miruts Yifter ETH (1980). Eri kisoissa molemmat matkat ovat voittaneet Paavo Nurmi  (kymppi 1920 ja 1928, viitonen 1924) ja Ville Ritola (kymppi 1924, viitonen 1928).
	Paavo Nurmi oli mitaleilla kolme kertaa (1920–28). Saksan Dieter Baumann oli Atlantassa lähellä nousta rinnalle, mutta Soulin hopeamitalisti ja Barcelonan voittaja jäi lopulta neljänneksi.
	Naisten olympiaohjelmassa oli vuosina 1984–1992 3000 metrin kilpailu. Ensimmäinen 5000 metrin juoksu nähtiin Atlantassa 1996.
	Suomalaismies on viimeksi osallistunut olympiakisojen pitkille ratamatkoille (5000/10 000 m) Barcelonan kisoissa 1992 (Risto Ulmala). 
	10 000 m 

	Myös kympillä suomalaiset pitävät mitalitilaston kärkipaikkaa ylivoimaisesti 15 mitalillaan (7-4-4). Etiopialla on kolme miesten ja kaksi naisten kultaa, Neuvostoliitolla on kaksi miesten mestaruutta ja yksi naisten voitto. Myös Marokolla ja Tshekkoslovakialla on kaksi miesten kultamitalia.
	10 000 m tuli viitosen tavoin ohjelmaan 1912. Naisten kymppi juostiin ensi kerran Soulissa 1988. Suomalaiset veivät neljä ensimmäistä miesten kultamitalia, kunnes 1932 Puolan Janusz Kusociñski katkaisi voittosarjan. 
	Kahteen peräkkäiseen voitton ovat pystyneet Emil Zátopek (1948, 1952), Lasse Virén (1972,1976) ja Haile Gebrselassie (1996, 2000). Paavo Nurmi (1920, 1928) ja Etiopian Derartu Tulu (1992, 2000) voittivat toisen kultamitalinsa kahdeksan vuoden tauon jälkeen. 
	Australian suuri poika Ron Clarke ei koskaan voittanut olympiakisoissa, mutta altruisti Zátopek antoi "Erämaan pikajunalle" yhden omistaan.
	Suomen olympiahistorian legendaarisiin hetkiin kuuluu kymppitonnin kolmoisvoitto   Berliinissä 1936: 1. Ilmari Salminen, 2. Arvo Askola, 3. Volmari Iso-Hollo.  
	Maraton 

	Maraton ei kuulunut antiikin olympiakisojen ohjelmaan: pisin niissä juostu matka oli 4.614 metriä. Maratonin yhteys antiikkiin liittyy historiankirjoittajiin. Vuosina 120–180 jKr. elänyt Lukianos yhdisti Herodotoksen ja Plutarkhoksen kertomukset ateenalaisista ’päiväjuoksijoista’ ja näin syntyi myytti Marathonista Ateenaan juosseesta Pheidippideestä, joka kaatui kuolleena maahan iloiset sotakuulumiset kerrottuaan. Marathonin taistelun (490 eKr.) päätyttyä sanansaattaja epäilemättä lähetettiin Ateenaan, mutta hänen nimensä ei ole tiedossa ja hän tuskin kuoli noin 37 kilometrin matkan suoritettuaan. Pheidippides-niminen lähetti lienee juossut Ateenasta Spartaan, joka olikin paljon vaativampi suoritus (250 km).  
	Kun paroni Pierre de Coubertin ryhtyi järjestämään nykyaikaisia olympiakisoja 1890-luvulla, maratonjuoksu otettiin mukaan lajiohjelmaan. Idean isä ei kuitenkaan ollut Coubertin vaan hänen maanmiehensä, antiikin kielten professori Michel Bréal, joka 1894 ehdotti Marathon-Ateena-juoksua ensimmäisten kisojen lajiohjelmaan ja lahjoitti voittajalle hopeapokaalin.
	Mistä sitten tarkka metrimäärä 42 195? Lontoon olympiakisoissa 1908 juoksun lähettäjäksi haluttiin Walesin prinsessa, ja hän halusi juoksijoiden lähtevän Windsorin linnan pihalta. Matkan pituudeksi saatiin näin 26,2 mailia eli 42 195 metriä. Brittiläisten vaikutusvalta oli yleisurheilun sääntöasioissa vahva, ja kun IAAF vuonna 1921 Pariisin olympiakisojen lajiohjelmasta päättäessään halusi määritellä maratonin pituuden tarkasti, standardiksi tuli englantilaisten mittaama lukema.
	Olympiavoiton uusimiseen ovat pystyneet Etiopian Abebe Bikila (1960, -64) ja DDR:n Waldemar Cierpinski (1976, -80). Suurista juoksumaista Iso-Britannia ja Kenia eivät ole koskaan saaneet maratonkultaa. Naisten maraton tuli lajiohjelmaan Los Angelesissa 1984.
	Suomalaiset maratoonarit olivat mitaleilla neljissä olympiakisoissa perättäin 1920–32. Hannes Kolehmainen voitti kultaa Antwerpenissä 1920 ja Albin Stenroos teki saman Pariisissa 1924. Martti Marttelin juoksi pronssia 1928, Armas Toivonen 1932.  Suomen viidestä maratonin olympiamitalista viimeisimmän toi Veikko Karvonen Melbournesta 1956 (pronssia). 
	Suomen miesmaratoonareilta on jäänyt vain kahdet kisat käymättä: Soul 1988 ja Sydney 2000. Sydneyssä ei ensimmäisen kerran nähty suomalaisnaisiakaan.  
	3000 m esteet

	3000 metrin estejuoksu vakiintui lopullisesti yleisurheilun lajiohjelmaan Antwerpenissä 1920. Sitä ennen estejuoksun olympiamatkat olivat vaihdelleet 2500:sta 4000:een metriin.  Naisten estejuoksu ei ole Ateenassa 2004 vielä olympialaji.
	Esteiden olympiahistoriassa on otettu neljä kolmoisvoittoa: Iso-Britannia 1900 (matkana 4000 m), Suomi Amsterdamissa 1928 (Toivo Loukola, Paavo Nurmi ja Ove Andersen), Ruotsi 1948 ja Kenia 1992. Suomen Volmari 
	Iso-Hollo on ainoa esteiden kaksinkertainen olympiavoittaja (1932–36). Kenia on voittanut seitsemän kultamitalia, joukossa viisi viimeistä kisaa. Kenialaisia esteiden olympiamitalisteja on peräti 14, mutta yksikään heistä ei ole voittanut enempää kuin yhden mitalin. 
	Kaksi miestä on juossut olympiakultaa sekä 3000 m esteissä että sileillä matkoilla: Ville Ritola (viisi kultaa, joukossa esteet 1924) ja Kenian Kipchoge Keino (1500 m 1968, esteet 1972). 
	Viimeisin estejuoksun suomalainen olympiakävijä on Ville Hautala, joka karsiutui Barcelonan alkuerässään 1992.
	Kävely

	Kävelijät esiintyivät olympia-areenalla ensi kerran vuoden 1906 Ateenan välikisoissa. Virallisten kisojen olympialajiksi kävely tuli Lontoossa 1908. Olympiamatkat ovat vuosien varrella pidentyneet – lyhin olympiakisoissa kävelty kilpamatka on ollut 1500 metriä (välikisoissa 1906). 
	Alkuaikojen olympiakävelyt käytiin kaikki radalla. 50 kilometrin maantiekävely tuli ohjelmaan Los Angelesissa 1932. Radalla käveltiin viimeisen kerran Helsingissä 1952 (10 000 m). Melbournesta 1956 lähtien ratakävely korvattiin toisella, 20 km:n maantiekisalla. Naisten 10 km:n kävely tuli ohjelmaan Barcelonassa 1992. Naisten kilpailumatka pidennettiin 20 km:iin Sydneyssä 2000.
	Kävelyn ensimmäinen olympialegenda oli Italian Ugo Frigerio, joka voitti kolme kultaa ratamatkoilla 1920–24. Neuvostoliiton Vladimir Golubnitshi voitti 20 km:llä neljä peräkkäistä mitalia 1960–72 (K–P–K–H). Italian Maurizio Damilanon  sijoitukset 20 km:llä 1980–92 olivat 1–3–3–4. Robert Korzeniowski teki Sydneyssä 2000 monella tapaa olympiahistoriaa. Puolalaisesta tuli ensimmäinen kävelijä, joka on voittanut kultaa sekä 20 ja 50 km:llä, vieläpä samoissa kisoissa, sekä ensimmäinen 50 km:n kaksinkertainen voittaja. Pisin mitalisarja 50 km:llä on Ruotsin John Ljunggrenillä: kultaa 1948, pronssia 1956, hopeaa 1960. Venäjän Jelena Nikolajeva on naisten paras olympiakävelijä: hopeaa 10 km:llä 1992, kultaa 1996.
	50 km:n ylivoimaisin olympiavoittaja on ollut DDR:n Christoph Höhne, joka 1968 jätti kakkosta yli 10 minuuttia. Miesten 20 km:n suurin voittomarginaali britti Kenneth Matthewsin nimissä v. 1964: 1 min 39 sek.
	Hylkäykset ovat usein tuoneet lisädramatiikkaa olympiakävelyihin. Barcelonassa 1992 naisten 10 km:llä ensimmäisenä maalilinjan ylittänyt IVY:n Alina Ivanova hylättiin vasta maaliintulon jälkeen. Ikävimmin kävi Sydneyssä 20 km:n voittoa jo juhlineelle meksikolaiselle Bernardo Seguralle, joka sai tiedon hylkäyksestään vastaanottaessaan suorassa lähetyksessä maansa presidentin onnitteluja. 
	Ensimmäinen suomalainen olympiakävelijä oli Pekka Viljanen (14. 50 km:llä 1952).  Suomen parhaat olympiasaavutukset ovat kaksi neljättä sijaa: Reima Salonen (50 km) 1984 ja Sari Essayah (10 km) 1992. Valentin Kononen sijoittui 50 km:llä kahdesti peräkkäin (1992 ja 1996) seitsemänneksi. Yksi ’puolittainen’ mitali Suomella on. 50 km kävely ei poikkeuksellisesti kuulunut Montrealin ohjelmaan 1976. Lajissa järjestettiin korvaava MM-kisa Malmössä, jossa Reima Salonen käveli pronssille.
	Hypyt ja ottelut
	Korkeushyppy

	Ainoastaan USA:n ja Neuvostoliiton hyppääjät ovat pystyneet voittamaan enemmän kuin yhden kultamitalin miesten korkeushypyssä. USA:n mitalisaldo on 13-12-8 ja Neuvostoliiton 4-1-3. Myös naisten korkeudessa USA on mitalitaulukon kärjessä 4 kultamitalilla. Romanialla ja Ranskalla on molemmilla kaksi kultaa.
	Rimanylitystapa on muuttunut saksityylistä ulkojalkaan ja sisäjalan kautta kierähdykseen. Nykyinen floppi-tyyli tuli tunnetuksi Mexicon kisoissa 1968, kun Dick Fosbury voitti kisan selkä edellä.
	Ruotsin Bo Ekelund sai pronssia 1920 kisoissa. Hän oli IAAF:n sihteeri 1930-46 ja KOK:n jäsen 1948-65. Helsingissä 1952 kultaa voittanut USA:n Walt Davis voitti myöhemmin kaksi koripallon NBA-mestaruutta.  
	Miesten korkeushypyssä kukaan ei ole voittanut kahta kultaa. Naisten kilpailussa voiton uusimiseen ovat pystyneet Romanian Iolanda Balas (1960–64) ja Länsi-Saksan Ulrike Meyfarth (1972 ja 1984).
	Professori Lauri "Tahko" Pihkala osallistui 1908 Lontoossa korkeushyppyyn (tulos 166 cm). Viimeisin suomalainen osallistuja on ollut Mika Polku Sydneyssä 2000. Paras suomalaissijoitus on Kalevi Kotkaksen 4. sija Berliinissä 1936. Kotkas oli kisan paras eurooppalainen USA:n ottaessa kolmoisvoiton.
	Seiväshyppy

	Jos ovat amerikkalaiset hallinneet montaa muutakin lajia, niin seiväshypyssä heidän herruutensa on kiistattomin (mitalisaldo 18-13-11). USA:n hyppääjä voitti kultaa kaikissa olympiakisoissa vuosina 1896-1968. Kuusitoista peräkkäistä olympiavoittoa samaan maahan samassa lajissa on ennätys kaikki urheilumuodot mukaan lukien.
	Amerikkalaisten kultakausi päättyi 1968 Méxicon kisoihin (ja Bob Seagreniin). Münchenissä 1972 IAAF:n sääntötulkinnat sotkivat USA:n hyppääjien pasmat (kultamitalin vei vanhoilla seiväsmalleilla harjoitellut DDR:n Wolfgang Nordwig). Amerikkalaiset palasivat kultakantaan vasta Sydneyssä 2000 (Nick Hysong). Olympiahistorian paras seiväsmitalisti on Bob Richards, joka voitti kultaa 1952 ja 1956 sekä pronssia 1948. Legendaarisen Sergei Bubkan ainoaksi olympiamitaliksi jäi kulta Soulissa 1988. Vuonna 1992 Bubka jäi avauskorkeudessa ilman tulosta, 1996 hän luovutti loukkaannuttuaan karsinnassa. Naisten seiväshyppy tuli olympialajiksi Sydneyssä 2000, ja ensimmäinen mestaruus matkasi sekin USA:han (Stacy Dragila).
	Suomalaishyppääjiä nähtiin olympiakilpailuissa joka kerta vuosina 1936–1996. Seiväs on näin yleisurheilulaji, jossa suomalaisilla on ollut pisin osanottoputki. Suomalaismitalisteja on ollut kolme: Erkki Kataja voitti hopeaa 1948 Lontoossa ja Eeles Landström pronssia 1960 Roomassa. Politiikassa sittemmin kunnostautunut Antti Kalliomäki oli lähellä kultamitalia 1976 Montrealissa, mutta sai lopulta hopeaa samalla tuloksella (550) kisan voittaneen Puolan Tadeusz Œlusarskin kanssa.  
	Pituushyppy

	Olympiahistorian tunnetuin hyppy on eittämättä USA:n Bob Beamonin ensimmäisen kierroksen haamusuoritus 1968 Méxicon yläilmassa. Tulos 890 merkitsi 55 sentin parannusta maailmanennätykseen. 
	Lähes yhtä suurena ihmeenä voi pitää Carl Lewisin neljää perättäistä kultamitalia (1984-96). Atlantan suorituksellaan Lewis nousi kiekonheittäjä Al Oerterin rinnalle peräkkäisissä olympiavoitoissa. 
	Amerikkalaiset ovat vieneet 24 jaossa olleesta miesten olympiakullasta 20. Ruotsi (1920), Iso-Britannia (1964), DDR (1980) ja Kuuba (2000) ovat vieneet loput. Naisten tilasto on sen sijaan tasainen: kärkitilan jakavat kahden kullan Neuvostoliitto, Romania ja Saksa. 
	Naisten pituushypyn valtias on ollut Saksan Heike Drechsler, joka on ainoana voittanut kahdesti kultaa (1992 ja 2000) ja lisäksi yhden hopean (1988 DDR:lle). 
	Viimeisin suomalainen mieshyppääjä olympiakisoissa on ollut Jarmo Kärnä Soulissa 1988 (10.). Ainoan mitalin Suomi on saanut 1956 Melbournesta, kun Jorma Valkama ponnisti pronssille. Suomen naishyppääjien paras olympiasaavutus on Maire Österdahlin 9. sija Helsingin kotikisoista 1952.  
	Kolmiloikka

	Kolmiloikan alkuperämaana pidetään Irlantia, ja irlantilaissyntyiselle hyppääjälle meni myös olympiahistorian ensimmäinen loikkamestaruus. James Connolly tosin edusti USA:ta. Hän keskeytti Harvardissa opintonsa dekaanin vastustuksesta huolimatta ja matkusti Ateenaan. Kolmiloikka oli kisojen avauslaji, joten Connollysta tuli nykyaikaisten olympiakisojen ensimmäinen voittaja.
	USA:n Meyer Prinstein on ainoana voittanut olympiakultaa sekä pituushypyssä että kolmiloikassa  (kolmiloikka 1900 ja 1904, pituus 1904). 
	Lajin legenda on Neuvostoliiton Viktor Sanejev. "Suhumin heinäsirkka" voitti kolme kultaa (1968–76) ja pomppi palkintopallille (hopeaa) vielä 34-vuotiaana Moskovassa 1980.
	Naisten kolmiloikka tuli olympiaohjelmaan 1996 Atlantassa. 
	Suomi on saanut kolmiloikassa kolme mitalia, tuojana kuitenkin yksi ja sama mies – Vilho Tuulos. Tamperelainen voitti kultaa Antwerpenissa 1920 ja otti sen jälkeen kaksi pronssia. Suomalaisia loikkaajia ei ole nähty olympiatantereilla sitten Moskovan 1980 (Olli Pousi).
	Kymmenottelu / seitsenottelu

	Eri yleisurheilulajeista koostuva moniottelu oli olympiaohjelmassa jo Saint Louisissa 1904. Nykymuotoinen kymmenottelu tuli kuvaan kuitenkin Tukholmassa 1912. Vuosina 1912–24 yleisurheiluohjelmassa oli myös viisiottelu, jonka lajeja olivat pituus, keihäs, 200 m, kiekko ja 1500 m. Kymmenottelun pistelasku on muuttunut useaan kertaan uusien taulukoiden myötä. Taulukoita on vuoden 1912 jälkeen vaihdettu 1920, 1934, 1950, 1964 ja viimeksi 1985.  
	USA on voittanut kymmenottelussa 11 kultamitalia 20:sta mahdollisesta. Ainoat kaksinkertaiset kultamitalistit ovat USA:n Robert Mathias (1948–52) ja Ison-Britannian Daley Thompson (1980–84). Vain yksi mies on ottanut kultaa sekä kymmenottelussa että jossain yksittäislajissa: USA:n Harold Osborn voitti Pariisissa 1924 myös korkeushypyn. 
	Moniotteluiden ehkä kuuluisin voittaja oli Jim Thorpe, joka Tukholmassa 1912 voitti ylivoimaisesti sekä kymmen- että viisiottelun, mutta menetti mitalinsa, kun paljastui että hän oli pelannut baseballia ammattilaisena vähäisestä rahapalkasta. Thorpe sai kunniansa takaisin vasta 1982, 29 vuotta kuolemansa jälkeen.
	Suomella on yksi olympiakultamitali: Paavo Yrjölä voitti 1928 ME-pistein. Akilles Järvinen varmisti kaksoisvoiton ja sai hopeaa myös seuraavissa kisoissa. Jos tuolloin olisi käytetty nykyisiä pistetaulukoita, Järvinen olisi voittanut kultaa sekä 1928 että 1932.
	Naisten viisiottelu tuli olympiaohjelmaan Tokiossa 1964, lajeina 80 m aidat (v:sta 1972 100 m aidat), kuula, korkeus, pituus ja 200 m, joka 1977 muutettiin 800 m:ksi. Laji muuttui seitsenotteluksi 1.1.1981 alkaen – uusina lajeina mukaan tulivat keihäs ja jälleen 200 m. 
	Seitsenottelun olympiahistoriaa on hallinnut  USA:n Jackie Joyner-Kersee, joka jäi niukasti hopealle 1984, mutta voitti ylivoimaisesti kultaa 1988 ja 1992. Atlantan seitsenottelussa Syyrian Ghada Shouaa otti maansa ensimmäisen olympiavoiton missään lajissa.
	Joyner-Kersee voitti Soulissa 1988 kultaa myös pituushypyssä. Naismoniottelijat ovat muutoinkin menestyneet miehiä paremmin yksittäislajeissa. Viisiottelun olympiavoittajista N-liiton Irina Press (1964, 80 m aidat 1960) ja L-Saksan Ingrid Becker (1968, pikaviesti 1972) ovat voittaneet kultaa muissakin lajeissa. 
	Suomalaisosallistujia naisten moniottelussa nähtiin ensi kerran Soulissa 1988. Suomen naisten paras olympiasaavutus on Tiia Hautalan 8. sija Sydneystä 2000.
	Heittolajit
	Kuulantyöntö

	Kuulaa on työnnetty olympiakisoissa vuodesta 1896 alkaen. Ateenan välikisoissa 1906 työnnettiin myös 6,4 kilon kiveä ja Tukholmassa 1912 ratkaistiin mestaruus myös molempien käsien yhteistuloksessa. 
	Miesten kuulantyönnön mitalitilastoa hallitsee ylivoimaisesti Yhdysvallat. Ennen vuotta 1972 USA oli menettänyt kuulakullan vain kahdesti: 1920 Suomelle ja 1936 Saksalle. 
	Olympiahistorian menestyksekkäin kuulamies on ollut USA:n Ralph Rose, joka voitti kultaa 1904 ja 1908 ja otti kolmannen voittonsa molempien käsien kisassa 1912. Maanmies Parry O’Brien jäi 1960 hopealle voitettuaan kultaa kaksissa aiemmissa kisoissa. 
	Vanhempien aikojen kuulamiehet menestyivät usein myös muissa heittolajeissa. Kuulan ja kiekon kultaa samoissa kisoissa ovat voittaneet Robert Garrett (1896), Martin Sheridan (välikisat 1906) ja Clarence Houser (1924), kaikki USA:sta. Vuoden 1912 kuulavoittaja Patrick McDonald voitti 1920 painonheiton. Suomen ensimmäinen kuulan olympiavoittaja Ville Pörhölä (1920) sai 12 vuotta myöhemmin hopeaa moukarilla.
	Suomi oli lähellä olympiavoittoa jo Ateenan välikisoissa 1906, kun Verner Järvinen työnsi pisimmälle mutta tuli hylätyksi virheellisen tekniikan vuoksi. ”Oitin kanuuna” Elmer Niklander varmisti Pörhölän jälkeen Suomen kaksoisvoiton 1920. Sulo Bärlundin hopea Berliinistä 1936 oli Suomen viimeisin olympiamitali ennen Arsi Harjun täysosumaa Sydneyssä 2000.
	Naisten kuulantyöntö tuli olympiaohjelmaan Lontoossa 1948. Itäisen Euroopan työntäjät ovat hallinneet lajia täysin. Vuoden 1952 jälkeen jaetuista 36 olympiamitalista vain viisi on päätynyt ei-sosialistisissa maissa kasvaneille urheilijoille. 
	Ainoana naisena kahteen kuulakultaan on yltänyt N-liiton Tamara Press (1960–64), joka Tokiossa 1964 voitti myös kiekonheiton. Suomen naisten kärkisaavutus on Meeri Saaren 8. sija vuodelta 1952.
	Kiekonheitto

	Kiekonheitto on olympialajeista kunnianarvoisimpia; se on ollut miesten ohjelmassa vuodesta 1896, naisten vuodesta 1928. Välikisoissa 1906 ja Lontoossa 1908 kilpailtiin lisäksi erikseen antiikin tyylin kiekossa, Tukholmassa 1912 taas molempien käsien kilvassa.
	Amerikan atleetit ovat hallinneet miesten olympiakiekkoa vieden vanhat ’sivulajit’ mukaan lukien lähes puolet (14) jaetuista kultamitaleista. Tilaston pontevana kakkosena on Suomi (mitalit 3–4–1). Legendaarisin kiekkomies on  tietysti Al Oerter, joka vei kultamitalin neljästi peräkkäin (1956–68). Naisten kiekkorinki on ollut vahvasti Itä-Euroopan hallussa. DDR:n Evelin Schlaak-Jahl on ainoana voittanut kahdesti kultaa (1976–80). 
	Kiekko on myös Suomen yleisurheilun vanhin mitalilaji. Verner Järvinen voitti Ateenan välikisoissa 1906 kultaa antiikin tyylillä ja pronssia tavallisella heittotavalla. Lontoossa 1908 ’Isä’ Järvinen otti vielä antiikkisessa kilvassa pronssia. Armas Taipale voitti molemmat kiekkokullat 1912, ja Elmer Niklander oli paras 1920. Viimeisin kiekkomitali on saatu kuitenkin vuonna 1928 (Antero Kivi hopeaa). Ulla Lundholm taisteli naisten mitalista Los Angelesissa 1984 mutta jäi lopulta neljänneksi.
	Moukarinheitto

	Moukarinheitto tuli olympiaohjelmaan Pariisissa 1900, naisten moukari vasta Sydneyssä 2000. Laji on lähtöisin Irlannista, ja ensimmäisistä viidestä olympiavoittajasta neljä olikin kotoisin vihreältä saarelta – heistä kolme tosin kilpaili tähtilipun alla.
	Lajin ensimmäinen mestari oli USA:ta edustanut John Flanagan, joka voitti kolme kultaa 1900–08. Neuvostoliiton Juri Sedyh olisi ilman boikottia ehkä yltänyt samaan; kahden kultansa (1976–80) jatkoksi hän saavutti hopeaa Soulissa 1988. Neuvostoliitto ylsi valtansa huipulla kolmeen kolmoisvoittoon moukarissa: 1976,  1980 ja 1988. IVY:n miehet voittivat kaikki mitalit vielä 1992, mutta kisojen jälkeen kaikki kolme (Andrei Abduvalijev TJK, Igor Astapkovitsh BLR, Igor Nikulin RUS) edustivat jo eri maita. 
	Vuoden 1984 boikotista kieltämättä kärsineen moukarikilpailun voitti Suomen Juha Tiainen. Suomella on toki yksi aiempikin moukarimitali – samalta Los Angelesin stadionilta. Vuoden 1920 kuulantyönnön voittaja Ville Pörhölä vaihtoi asetta vanhoilla päivillään ja pyörähteli vielä hopealle 1932.
	Keihäänheitto

	Keihästä heitettiin olympia-areenalla ensi kerran Ateenan välikisoissa 1906. Lontoossa 1908 ohjelmassa oli kaksi keihäskilpailua. Keskiotekilvassa heitettiin nykytyyliin, kun vapaan tyylin kisassa oli sallittu myös ote keihään peräpäästä. Tukholmassa 1912 kilpailtiin sekä paremmalla kädellä että molempien käsien kisassa. Jälkimmäisessä Julius Saaristo otti Suomen keihäshistorian ensimmäisen olympiavoiton.
	Suomi hallitsee miesten keihään mitalitilastoja ylivoimaisesti. Virallisissa olympiakisoissa vuosien 1908 ja 1912 ’sivulajit’ mukaan lukien Suomi on saavuttanut yhteensä 23 mitalia (8–8–7), kun mikään muu maa ei ole voittanut seitsemää enempää. Keihäänheiton neloisvoitto Antwerpenissä 1920 (Jonni Myyrä – Urho Peltonen – Paavo Johansson – Julius Saaristo) on ainoa laatuaan Suomen 
	olympiahistoriassa kaikki lajit huomioiden. Kolmoisvoiton Suomen keihäsmiehet ottivat Los Angelesissa 1932 (Matti Järvinen – Matti Sippala – Eino Penttilä) sekä molempien käsien kisassa Tukholmassa 1912 (Julius Saaristo – Väinö Siikaniemi – Urho Peltonen). Vuoden 1912 jälkeen Suomi on jäänyt ilman keihään olympiamitalia vain kuudesti: 1928, 1956, 1960, 1972, 1980 ja 2000. Vain yksissä kisoissa ei ole ollut suomalaisedustusta lainkaan: Melbournessa 1956.
	Keihäshistorian alkuhämäriä hallitsi Ruotsin Eric Lemming, joka voitti 4 kultaa vuosina 1906–12. Lajin suurimpana legendana voidaan kuitenkin pitää Jan Železnýä (olympiakultaa 1992, 1996 ja 2000, hopeaa 1988). Jos Tapio Korjuksen viimeinen heitto Soulissa 1988 olisi kantanut 17 senttiä vähemmän, tšekki olisi nelinkertainen olympiavoittaja. 
	Kahteen kultaan on yltänyt Suomen Jonni Myyrä (1920 ja 1924). Kolmien peräkkäisten kisojen mitalisteja ovat Lemmingin lisäksi Unkarin Gergely Kulcsár (P-H-P 1960–68), N-liiton Janis Lusis (P-K-H 1964–72), Seppo Räty  (P–H–P 1988–96) ja Ison-Britannian Steve Backley (P–H–H 1992–2000).  
	Naisten keihäänheitto tuli olympiaohjelmaan Los Angelesissa 1932. Ensimmäinen olympiavoittaja oli USA:n monipuolisuustähti Mildred Didrikson, mutta sen jälkeen valtikka on pysynyt Euroopassa.  Ainoa vanhan mantereen ulkopuolinen voittaja myöhempinä aikoina on ollut Kuuban Maria Colón (1980). Eksoottisin olympiamitalisti lienee Chilen Marlele Ahrens, Melbournen hopeaheittäjä 1956. Ahrensin valttina olikin saksalainen syntyperä; peräti viidesti on  saksalaisheittäjä juhlinut naisten olympiakultaa. 
	Ainoa kaksinkertainen naisten keihään voittaja on DDR:n Ruth Fuchs.  Kuuluisin nimi lienee kuitenkin Tshekkoslovakian Dana Zátopková, jonka kultamitali Helsingissä 1952 ratkesi samana päivänä kun aviomies Emilin voitto 5000 metrillä. Dana palasi palkintopallille vielä 1960 (hopeaa). 
	Kaisa Parviainenvoitti hopeaa Lontoossa 1948, mikä oli Suomen naisurheilun ensimmäinen olympiamitali ylipäätään (pariluistelua lukuunottamatta).  Lisää keihäsmenestystä Suomen naiset saivat vasta 1980-luvulla. Tiina Lillak oli hopealla ja Tuula Laaksalo neljäs Los Angelesissa 1984. Heli Rantanen teki lopulta historiaa Atlantassa 1996 voittamalla Suomen naisten ensimmäisen yleisurheilukultamitalin kautta aikojen.
	Ateena 2004 olympiakisat: Kisa-aikataulu
	Oheinen kisa-aikataulu on sen mukainen kun se on julkaistu 6.8. Kellon ajat ovat Kreikan aioja (Suomessa sama aika kuin Kreikassa).
	Ohjelmaan voi tulla muutoksia!
	Kisa-aikataulu kisajärjestäjien virallisilla Ateena 2004 –kisasivuilla
	http://www.athens2004.com/athens2004/page/schedule?lang=en&cid=db1a470429149f00VgnVCMServer28130b0aRCRD 
	Kisojen päiväohjelma ja alustavat TV-lähetykset YLE:n sivuilla
	http://www.yle.fi/urheilu/ateena2004/index.html 
	Lyhenteet: M = miehet, N = naiset, F = finaali/loppuottelu, PJ = palkintojenjako
	Keskiviikko 11.8. (-2. kisapäivä)

	Jalkapallo
	N, alkusarja 
	18.00 Ruotsi - Japani (Volos)
	18.00 Saksa - Kiina (Patras)
	18.00 Kreikka - USA (Heraklio)
	18.00  Brasilia - Australia  (Thessaloniki)
	M, alkusarja 
	20.30  Kreikka - Etelä Korea (Thessaloniki)
	20.30  Mali - Meksiko (Volos) 
	20.30  Tunisia - Australia (Heraklio)
	20.30  Argentiina – S.-Montenegro (Patras)
	Torstai 12.8. (-1. kisapäivä)

	Jalkapallo, M, alkusarja 
	20.30  Paraguay - Japani (Thessaloniki)
	20.30  Ghana - Italia (Volos)
	20.30  Costa Rica - Marokko (Heraklio)
	20.30  Irak - Portugali (Patras)
	Jousiammunta 

	09:00  N 1. karsinta, A 
	17:00  M 1. karsinta, A 
	Perjantai 13.8. - Avajaiset

	20.45  Avajaiset 
	Lauantai 14.8. (1. kisapäivä)
	Ammunta 


	09.00 M trap, karsinta 
	09.00 N 10 m, ilmakivääri, karsinta 
	11.00 N 10 m, ilmakivääri, F 
	11.55 N 10m, ilmakivääri, PJ
	12.00 M 10 m, ilmapistooli, karsinta 
	14.45 M 10 m, ilmapistooli, F 
	15.40 M 10 m, ilmapistooli, PJ
	Beach volley 

	09.00  M, 1. kierros
	10.00  M, 1. kierros
	11.00  N, 1. kierros
	12.00  N, 1. kierros
	14.30  M, 1. kierros
	15.30  M, 1. kierros
	16.30  N, 1. kierros
	17.30  N, 1. kierros
	20.00  M, 1. kierros
	21.00 M, 1. kierros
	22.00 N, 1. kierros
	23.00  N, 1. kierros
	Jalkapallo
	N, alkusarja 
	18.00  Japani - Nigeria (Ateena)
	18.00  Kiina- Meksiko (Patras)
	18.00  Kreikka - Australia (Heraklio)
	18.00  USA - Brasilia (Thessaloniki)
	M, alkusarja 
	20.30  Etelä-Korea - Meksiko (Ateena)
	20.30  Kreikka - Mali (Thessaloniki)
	20.30  S.-Montenegro - Australia (Heraklio)
	20.30  Argentiina - Tunisia (Patras)
	Judo 

	10.30  M alle 60 kg karsinnat
	10.30  N alle 48 kg karsinnat
	16.30  M alle 60 kg
	16.30  N alla 48 kg
	17.54  N alla 48 kg PJ
	17.55  M alle 60 kg PJ
	Koripallo, N, alkusarja 
	09.00  Australia - Nigeria 
	11.15  Etelä-Korea - Kiina 
	14.30  USA - Uusi-Seelanti 
	16.45  Japani- Brasilia 
	20.00  Kreikka - Venäjä 
	22.15  Espanja - Tshekki 
	Käsipallo, M, alkusarja

	09.30  Espanja – Korea
	11.30  Unkari – Egypti
	14.30  Venäjä – Slovakia
	16.30  Saksa – Kreikka
	19.30  Kroatia – Israel
	21.30  Ranska - Brasilia
	Lentopallo, N, alkusarja 
	09.00  Kuuba - Saksa 
	11.00  Dominikaaninen tasavalta - Venäjä 
	14.00  Japani - Brasilia 
	16.00  Kreikka - Kenia 
	19.30  Etelä-Korea - Italia 
	21.30  Kiina - USA 
	Maahockey, N, alkusarja 
	08.30  Hollanti - Etelä-Afrikka 
	10.30  Kiina - Japani 
	18.00  Australia - Saksa 
	20.00  Argentiina - Espanja 
	Miekkailu 
	10.00  M säilä karsinta 
	12.50  M säilä puolivälierät 
	18.30  M säilä välierät 
	19.20  M säilä pronssiottelu 
	19.40  M säilä F 
	20.20  M säilä PJ
	Nyrkkeily 

	13.30  75 kg karsinta 
	15.01  81 kg karsinta 
	19.30  75 kg karsinta 
	21.01  81 kg karsinta 
	Painonnosto 

	20.00  N 48 kg 
	21.50  N 48 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00  M Finnjolla 
	13.00  M 470 
	13.05  N 470 
	13.05  N Yngling 
	Pyöräily 

	12.45  M maantieajo 
	18.55  M maantieajo, PJ
	Pöytätennis 

	11.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	11.45  M kaksinpeli, 1. kierros 
	11.45  M nelinpeli, 1. kierros 
	12.45  M kaksinpeli, 1. kierros 
	13.45  N kaksinpeli, 1. kierros 
	14.45  N kaksinpeli, 1. kierros 
	18.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	19.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	20.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	21.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	Softball, N, alkusarja 

	09.30  Japani - Australia 
	12.00  USA - Italia 
	17.00  Taiwan - Kanada 
	19.30  Kiina - Kreikka 
	Soutu 

	08.30  N yksiköt, alkuerät
	09.10  M yksiköt, alkuerät
	10.10  N kaksikot ilman peräm., alkuerät
	10.30  M kaksikot ilman peräm., alkuerät
	11.00  N pariairokaksikot, alkuerät 
	11.20  M pariairokaksikot, alkuerät 
	11.50  M neloset ilman perämiestä, alkuerät
	Sulkapallo 

	09.30  N kaksinpeli, 1. kierros 
	09.30  sekanelinpeli, 1. kierros 
	14.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	14.00  sekanelinpeli, 1. kierros 
	Uimahypyt 

	21.00  N 3 m, ponnahduslauta, parikilp., F 
	22.15 M 10 m, kerroshypyt, parikilpailu, F 
	Uinti 

	10.00  M 400 m, sekauinti, alkuerät 
	10.31  N 100 m, perhosuinti, alkuerät 
	10.58  M 400 m, vapaauinti, alkuerät 
	11.41  N 400 m, sekauinti, alkuerät 
	12.15  M 100 m, rintauinti, alkuerät 
	12.42  N 4x100 m, vapaauinti, alkuerät 
	19.30  M 400 m, sekauinti, F 
	19.39  N 100 m, perhosuinti, välierät 
	19.51  M 400 m, vapaauinti, F 
	19.59  M 400 m, sekauinti, PJ 
	20.09  N 400 m, sekauinti, F 
	20.18  M 400 m, vapaauinti, PJ
	20.28  M 100 m, rintauinti, välierät 
	20.38  N 400 m, sekauinti, PJ
	20.48  N 4x100 m, vapaauinti, F 
	20.48  N 4x100 m, vapaauinti, PJ
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	12.30  M karsinta 
	16.30  M karsinta 
	20.30  M karsinta 
	Sunnuntai 15.8. (2. kisapäivä)
	Ammunta 


	09.00  M trap, karsinta 
	09.00  N 10 m, ilmapistooli, karsinta 
	11.30  N 10 m, ilmapistooli, F 
	12.25  N 10 m, ilmapistooli, PJ
	13.30  M trap, F 
	14.30  M trap, PJ
	Baseball 

	10.30  Kuuba - Australia 
	11.30  Italia - Japani 
	18.30  Kanada - Taiwan 
	19.30  Kreikka - Hollanti 
	Beach volley 
	09.00  M, alkuottelut
	10.00  M, alkuottelut
	11.00  N, alkuottelut
	12.00  N, alkuottelut
	14.30  M, alkuottelut
	15.30  M, alkuottelut
	16.30  N, alkuottelut
	17.30  N, alkuottelut
	20.00  M, alkuottelut
	21.00  M, alkuottelut
	22.00  N, alkuottelut
	23.00  N, alkuottelut
	Jalkapallo, M, alkusarja 
	20.30  Paraguay - Ghana (Thessaloniki)
	20.30  Japani -Italia (Volos)
	20.30  Marokko - Portugali (Heraklio)
	20.30  Costa Rica - Irak (Ateena)
	Jousiammunta

	08.30  N 1/32 karsinnat
	15.30  N 1/32 karsinnat
	Judo 

	10.30  M alle 66 kg 
	10.30  N alle 52 kg 
	17.31  N alle 52 kg, PJ
	17.41  M alle 66 kg, PJ
	Koripallo, M, alkusarja 
	09.00  Angola - Liettua 
	11.15  Italia - Uusi-Seelanti 
	14.30  Kiina - Espanja 
	16.45  Argentiina - Serbia-Montenegro 
	20.00  Puerto-Rico - USA 
	22.15  Kreikka - Australia 
	Käsipallo, N, alkusarja 
	14.30  Kiina - Unkari 
	16.30  Kreikka - Brasilia 
	19.30  Espanja - Angola 
	21.30  Ranska - Ranska 
	Lentopallo, M, alkusarja 
	09.00  Serbia-Montenegro - Puola 
	11.00  Hollanti - Venäjä 
	14.00  Argentiina - Ranska 
	16.00  Brasilia - Australia 
	19.30  Tunisia - Kreikka 
	21.30  Italia - USA 
	Maahockey, M, alkusarja 
	08.30  Australia - Uusi-Seelanti 
	10.30  Argentiina - Etelä-Afrikka 
	18.00  Etelä-Korea - Espanja 
	18.30  Saksa - Pakistan 
	20.00  Iso-Britannia - Egypti 
	20.30  Hollanti - Intia 
	Miekkailu 
	10.00  N kalpa karsinta 
	14.10  N kalpa puolivälierät 
	18.30  N kalpa välierät 
	19.30  N kalpa pronssiottelu 
	19.55  N kalpa F 
	20.30  N kalpa PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  64 kg, karsinnat
	15.01  69 kg, karsinnat
	19.30  64 kg, karsinnat 
	21.01  69 kg, karsinnat 
	Painonnosto 

	10.30  M 56 kg, ryhmä B 
	13.00  N 53 kg, ryhmä B 
	16.30  N 53 kg, ryhmä A 
	18.20  N 53 kg, PJ
	20.00  M 56 kg, ryhmä A 
	21.50  M 56 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00  Laser 
	13.00  M 470 
	13.00  M Finnjolla 
	13.00  M Mistral 
	13.05  N 470 
	13.05  N Europe 
	13.05  N Mistral 
	13.05  N Yngling 
	Pyöräily 

	15.00  N maantieajo 
	18.45  N maantieajo, PJ
	Pöytätennis 

	11.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	11.45  N nelinpeli, 1. kierros 
	12.30  M nelinpeli, 1. kierros 
	13.15  M nelinpeli, 1. kierros 
	14.00  N kaksinpeli, 2. kierros 
	14.45  N kaksinpeli, 2. kierros 
	18.00  M kaksinpeli, 2. kierros 
	19.00  M kaksinpeli, 2. kierros 
	20.00  N kaksinpeli, 2. kierros 
	21.00  N kaksinpeli, 2. kierros 
	Ratsastus, Kouluratsastus

	10.00  kenttäkilpailu, 1. päivä 
	10.00 kenttäkilpailu, joukkue, 1. päivä 
	Softball, N, alkusarja 

	09.30  Japani - Taiwan 
	12.00  Kiina - Italia 
	17.00  USA - Australia 
	19.30  Kanada - Kreikka 
	Soutu 
	08.30  N kevyet pariairokaksikot, alkuerät 
	09.00  M kevyet pariairokaksikot, alkuerät 
	09.40  M kevyet neloset, alkuerät 
	10.10  N pariaironeloset, alkuerät 
	10.30  M pariaironeloset, alkuerät 
	11.00  N kahdeksikot, alkuerät 
	11.20  M kahdeksikot, alkuerät 
	Sulkapallo 

	09.30  sekanelinpeli 1/8, F 
	10.05  N kaksinpeli 1/8, F
	14.00  sekanelinpeli 1/8, F
	14.35  N kaksinpeli 1/8, F
	18.30  M kaksinpeli 1/16, F
	20.25  M nelinpeli 1/16, F
	Tennis 

	10.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	10.00  M nelinpeli, 1. kierros 
	10.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	10.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	17.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	17.00  M nelinpeli, 1. kierros 
	17.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	17.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	Uinti 

	10.00  N 100 m, selkäuinti, alkuerät 
	10.20  M 200 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.54  N 100 m, rintauinti, alkuerät 
	11.15  M 100 m, selkäuinti, alkuerät 
	11.42  N 400 m, vapaauinti, alkuerät 
	12.10  M 4x100 m, vapaauinti, alkuerät 
	19.30  N 100 m, selkäuinti, välierät 
	19.40  M 200 m, vapaauinti, välierät 
	19.53  N 100 m, perhosuinti, F 
	20.01  M 100 m, rintauinti, F 
	20.06  N 100 m, rintauinti, välierät 
	20.16  N 100 m, perhosuinti, PJ
	20.26  M 100 m, selkäuinti, välierät 
	20.36  M 100 m, rintauinti, PJ
	20.46  N 400 m, vapaauinti, F 
	20.55  M 4x100 m, vapaauintiviesti, F 
	21.03  N 400 m, vapaauinti, PJ
	21.13  M 4x100 m, vapaauintiviesti, PJ
	Vesipallo, M, alkusarja 
	09.30  Egypti - Australia 
	10.45  Venäjä - Kazakstan 
	16.30  Italia - Espanja 
	17.45  Serbia-Montenegro - Unkari 
	21.00  Saksa - Kreikka 
	22.15  Kroatia - USA 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	10.00  N karsinta 
	13.30  N karsinta 
	17.00  N karsinta 
	21.00  N karsinta 
	Maanantai 16.8. (3. kisapäivä)
	Ammunta 


	09.00  N trap, karsinta 
	12.00  M 10 m, ilmakivääri, karsinta 
	13.00  N trap, F 
	14.00  N trap, PJ
	15.00  M 10 m, ilmakivääri, F 
	15.55  M 10 m, ilmakivääri, PJ
	Baseball, M

	10.30  Australia – Taiwan 
	11.30  Kanada – Italia 
	18.30  Japani – Hollanti 
	19.30  Kuuba – Kreikka 
	Beach volley 
	09.00  M, 1. kierros
	10.00  M, 1. kierros
	11.00  N, 1. kierros
	12.00  N, 1. kierros
	14.30  M, 1. kierros
	15.30  M, 1. kierros
	16.30  N, 1. kierros
	17.30  N, 1. kierros
	20.00  M, 1. kierros
	21.00  M, 1. kierros
	22.00  N, 1. kierros
	23.00  N, 1. kierros
	Jousiammunta

	08.30  M 1/32 karsinnat
	15.30  M 1/32 karsinnat
	Judo 

	16.30  M alle 73 kg 
	16.30  N alle 57 kg 
	17:54  N alle 57 kg, PJ
	17:55  M alle 73 kg, PJ 
	Koripallo, N, alkusarja 
	09.00  Uusi-Seelanti - Etelä-Korea 
	11.15  Nigeria - Japani 
	14.30  Tshekki - USA 
	16.45  Kiina - Espanja 
	20.00  Brasilia - Kreikka 
	22.15  Venäjä - Australia 
	Käsipallo, M, alkusarja 
	09.30  Etelä-Korea - Venäjä 
	11.30  Kreikka - Ranska 
	14.30  Slovenia - Kroatia 
	16.30  Brasilia - Unkari 
	19.30  Islanti - Espanja 
	21.30  Egypti - Saksa 
	Lentopallo, N, alkusarja 
	09.00  Kenia- Brasilia 
	11.00  Kiina - Dominikaaninen tasavalta 
	14.00  Italia - Japani 
	16.00  Kreikka - Etelä-Korea 
	19.30  USA -Saksa 
	21.30  Venäjä - Kuuba 
	Maahockey, N, alkusarja 
	08.30  Japani - Argentiina 
	10.30  Etelä-Afrikka - Australia 
	18.00  Uusi-Seelanti - Kiina 
	20.00  Etelä-Korea - Hollanti 
	Miekkailu 
	10.00  M floretti karsinta 
	14.10  M floretti puolivälierät 
	18.30  M floretti välierät 
	19.30  M floretti pronssiottelu 
	19.55  M floretti F 
	20.30  M floretti PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  57 kg, karsinnat
	15.01  60 kg, karsinnat 
	19.30  57 kg, karsinnat
	21.01  60 kg, karsinnat 
	Painonnosto 

	10.30  M 62 kg, ryhmä B 
	13.00  N 58 kg, ryhmä B 
	16.30  N 58 kg, F 
	18.20  N 58 kg, PJ
	20.00  M 62 kg, F
	21.50  M 62 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00  avoin 49er 
	13.00  avoin Laser 
	13.00  M 470 
	13.00  M Finnjolla 
	13.05  N 470 
	13.05  N Europe 
	13.05  N Yngling 
	Pöytätennis 

	11.00  M nelinpeli, 3. kierros 
	12.00  M nelinpeli, 3. kierros 
	13.00  N nelinpeli, 3. kierros 
	14.00  N nelinpeli, 3. kierros 
	18.00  M kaksinpeli, 2.kierros 
	19.00  M kaksinpeli, 2.kierros 
	20.00  N nelinpeli, 4.kierros 
	21.00  N nelinpeli, 4.kierros 
	Ratsastus, Kouluratsastus

	10.00  kenttäkilpailu, 2. päivä 
	10.00  kenttäkilpailu, joukkue, 2. päivä 
	Softball, N, Alkusarja 

	09.30  Kiina - Kanada 
	12.00  USA - Japani 
	17.00  Italia - Kreikka 
	19.30  Australia - Taiwan 
	Soutu 
	08.30  N yksiköt, keräilyerät
	09.10  M yksiköt, keräilyerät 
	10.10  N kaksikot, keräilyerät 
	10.30  M kaksikot, keräilyerät 
	10.40  N pariairokaksikot, keräilyerät 
	11.00  M pariairokaksikot, keräilyerät 
	11.10  M neloset, keräilyerät 
	Sulkapallo 

	09.30  N kaksinpeli, puolivälierät 
	09.30  N nelinpeli, 1. kierros 
	10.50  sekanelinpeli, puolivälierät 
	10.50  sekanelinpeli, puolivälierät 
	11.00  M nelinpeli, 2. kierros 
	15.05  M kaksinpeli, 1. kierros 
	18.30  N kaksinpeli, puolivälierät 
	19.10  M nelinpeli, 2. kierros 
	20.30  M kaksinpeli, 1. kierros 
	Tennis 

	10.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	10.00  M nelinpeli, 1. kierros 
	10.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	10.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	17.00  M kaksinpeli, 1. kierros 
	17.00  M nelinpeli, 1. kierros 
	17.00  N kaksinpeli, 1. kierros 
	17.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	Uimahypyt, parikilpailut 

	21.00  N 10 m, kerroshypyt, F 
	21.54  N 10 m, kerroshypyt, PJ 
	22.14  M 3 m, ponnahduslauta, F 
	23.08  M 3 m, ponnahduslauta, PJ
	Uinti 

	10.00  N 200 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.38  M 200 m, perhosuinti, alkuerät 
	11.06  N 200 m, sekauinti, alkuerät 
	19.30  N 200 m, vapaauinti, välierät 
	19.43  M 200 m, vapaauinti, F 
	19.50  N 100 m, selkäuinti, F 
	19.58  M 100 m, selkäuinti, F 
	20.04  M 200 m, vapaauinti, PJ
	20.15  N 100 m, rintauinti, F 
	20.21  N 100 m, selkäuinti, PJ
	20.31  M 200 m, perhosuinti, välierät 
	20.43  M 100 m, selkäuinti, PJ
	20.53  N 200 m, sekauinti, välierät 
	21.05  N 100 m, rintauinti, PJ
	Vesipallo, N, alkusarja 
	09.30  USA - Unkari 
	10.45  Australia - Italia 
	16.30  Venäjä - Kanada 
	17.45  Kreikka - Kazakstan 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	20.30  M joukkue, F 
	23:45  M joukkue, PJ
	Tiistai 17.8. (4. kisapäivä) 
	Ammunta 


	09.00  M 50 m, vapaapistooli, karsinta 
	09.00  M kaksoistrap, karsinta 
	12.15  M 50 m, vapaapistooli, F 
	13.40  M 50 m, vapaapistooli, PJ
	14.30  M kaksoistrap, F 
	15.30  M kaksoistrap, PJ
	Baseball, M

	10.30  Hollanti - Kanada 
	11.30  Taiwan - Kreikka 
	18.30  Italia - Australia 
	19.30  Kuuba - Japani 
	Beach volley 

	09.00  M, 1. kierros
	10.00  M, 1. kierros
	11.00  N, 1. kierros
	12.00  N, 1. kierros
	14.30  M, 1. kierros
	15.30  M, 1. kierros
	16.30  N, 1. kierros
	17.30  N, 1. kierros
	20.00  M, 1. kierros
	21.00  M, 1. kierros
	22.00  N, 1. kierros
	23.00  N, 1. kierros
	Jalkapallo
	N, alkusarja 

	18.00  Ruotsi - Nigeria (Volos)
	18.00  Saksa - Meksiko (Ateena)
	18.00  Kreikka - Brasilia (Patras)
	18.00  USA - Australia (Thessaloniki)
	M, alkusarja 
	20.30  Etelä-Korea - Mali  (Thessaloniki)
	20.30  Kreikka - Meksiko (Volos)
	20.30  Argentiina - Australia  (Ateena)
	20.30  S.-Montenegro - Tunisia (Patras)
	Jousiammunta 

	08.30  N 1/16, karsinta 
	15.30  M 1/16, karsinta 
	Judo 

	10.30  M alle 81g 
	10.30  N alle 63g 
	17:54  N alle 81g, PJ
	17:55  M alle 63g, PJ
	Koripallo, M, alkusarja 
	09.00  Uusi-Seelanti - Kiina 
	11.15  Australia - Angola 
	14.30  Liettua - Puerto Rico 
	16.45  Serbia-Montenegro - Italia 
	20.00  Espanja - Argentiina 
	22.15  USA - Kreikka 
	Käsipallo, N, alkusarja 
	14.30  Ukraina - Kiina 
	16.30  Etelä-Korea - Tanska 
	19.30  Unkari - Kreikka 
	21.30  Ranska - Espanja 
	Lentopallo, M, alkusarja 
	09.00  Tunisia - Argentiina 
	11.00  Ranska - Serbia-Montenegro 
	14.00  Australia - Venäjä 
	16.00  USA - Hollanti 
	19.30  Kreikka - Puola 
	21.30  Brasilia - Italia 
	Maahockey, M, alkusarja 
	08.30  Etelä-Korea Iso-Britannia 
	10.30  Argentiina - Australia 
	18.00  Etelä-Afrikka - Intia 
	18.30  Egypti - Pakistan 
	20.00  Uusi-Seelanti - Hollanti 
	20.30  Espanja - Saksa 
	Melonta, Koskimelonta 
	10.00  M kanadalainen, alkuerät, 1. lasku 
	10.50  N kajakki, alkuerät, 1. lasku 
	12.00  M kanadalainen, alkuerät, 2. lasku 
	12.50  N kajakki, alkuerät, 2. lasku 
	Miekkailu 

	10.00  N säilä, karsinta 
	11.30  N säilä, puolivälierät 
	12.00  M kalpa, karsinta 
	16.10  M kalpa, puolivälierät 
	18.30  N säilä, välierät 
	19.25  M kalpa, välierät 
	20.25  N säilä, pronssiottelu 
	20.45  M kalpa, pronssiottelu 
	21.15  N säilä, F 
	21.35  M kalpa, F 
	22.10  N säilä, PJ
	22.20  M kalpa, PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  alle 51 kg, karsinnat
	15.01  alle 54 kg, karsinnat 
	19.30  alle 51 kg, karsinnat 
	21.01  alle 54 kg, karsinnat 
	Purjehdus 

	13.00  Laser 
	13.00  M Mistral 
	13.05  N Europe 
	13.05  N Mistral 
	Pöytätennis 

	11.00  M kaksinpeli, 3. kierros 
	12.00  M kaksinpeli, 3. kierros 
	13.00  N kaksinpeli, 3. kierros 
	14.00  N kaksinpeli, 3. kierros 
	18.00  M kaksinpeli, 3. kierros 
	19.00  M kaksinpeli, 3. kierros 
	20.00  N kaksinpeli, 3. kierros 
	21.00  N kaksinpeli, 3. kierros 
	Ratsastus, Maastoratsastus

	09.00  kenttäkilpailu, 
	09.00  kenttäkilpailu, joukkue 
	Softball, N, alkusarja 
	09.30  Kiina - USA 
	12.00  Kanada - Japani 
	17.00  Kreikka - Taiwan 
	19.30  Italia - Australia 
	Soutu, keräilyerät 
	08.30  N kevyet pariairokaksikot, 
	09.00  M kevyet pariairokaksikot
	09.40  M kevyet neloset
	09.50  N pariaironeloset 
	10.00  M pariaironeloset 
	10.10  N kahdeksikot 
	10.20  M kahdeksikot 
	Sulkapallo 

	09.30  M kaksinpeli, 2. kierros 
	09.30  M nelinpeli, puolivälierät 
	09.30  N nelipeli, 2. kierros 
	14.00  M kaksinpeli, 2. kierros 
	14.00  M nelinpeli, puolivälierät 
	14.00  N nelipeli, 2. kierros 
	Tennis 

	10.00  M kaksinpeli, 2. kierros 
	10.00  M nelinpeli, 2. kierros 
	10.00  N kaksinpeli, 2. kierros 
	10.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	17.00  M kaksinpeli, 2. kierros 
	17.00  M nelinpeli, 2. kierros 
	17.00  N kaksinpeli, 2. kierros 
	17.00  N nelinpeli, 1. kierros 
	Uinti 

	10.00  M 100 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.44 N 200 m, perhosuinti, alkuerät 
	11.14  M 200 m, rintauinti, alkuerät 
	11.45  M 4x200 m, vapaauinti, alkuerät 
	19.30  M 100 m, vapaauinti, välierät 
	19.41  N 200 m, vapaauinti, F 
	19.48  M 200 m, perhosuinti, F 
	19.55  N 200 m, perhosuinti, välierät 
	20.07  N 200 m, vapaauinti, PJ
	20.17  M 200 m, rintauinti, välierät 
	20.29 M 200 m, perhosuinti, PJ
	20.39  N 200 m, sekauinti, F 
	20.46  M 4x200 m, vapaauintiviesti, F 
	20.58  N 200 m, sekauinti, PJ
	21.08  M 4x200 m, vapaauintiviesti, PJ
	Vesipallo, M, alkusarja 
	09.30  Australia - Italia 
	10.45  Saksa - Egypti 
	16.30  Kazakstan - USA 
	17.45  Venäjä- Serbia-Montenegro 
	21.00  Kreikka - Espanja 
	22.15  Unkari - Kroatia 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	21.00  N joukkue, F 
	23.25  N joukkue, PJ
	Keskiviikko 18.8. (5. kisapäivä) 
	Ammunta 


	09.00  N 25 m, urheilupistooli, karsinta 
	09.00  N kaksoistrap, karsinta 
	10.00  M 10 m, villikarjuammunta, karsinta 
	13.00  N kaksoistrap, F 
	14.00  N kaksoistrap, PJ
	15.15  N 25 m, urheilupistooli, F 
	16.10  N 25 m, urheilupistooli, PJ
	Baseball, M

	10.30  Hollanti - Italia
	11.30  Japani - Australia
	18.30  Kreikka - Kanada
	19.30  Taiwan - Kuuba
	Beach volley 
	09.00  M, 1. kierros
	10.00  M, 1. kierros 
	11.00  N, 1. kierros
	12.00  N, 1. kierros
	14.30  M, 1. kierros 
	15.30  M, 1. kierros 
	16.30  N, 1. kierros
	17.30  N, 1. kierros
	20.00  M, 1. kierros 
	21.00  M, 1. kierros 
	22.00  N, 1. kierros
	23.00  N, 1. kierros
	Jalkapallo, M, alkusarja 
	20.30  Paraguay - Italia (Ateena)
	20.30  Japani - Ghana (Volos)
	20.30  Costa Rica - Portugali (Heraklio)
	20.30  Marokko - Irak (Patras)
	Jousiammunta 

	08.30  N 3. karsinta 
	15.45  N puolivälierät 
	16.45  N välierät 
	17.21  N pronssiottelu 
	17.39  N F 
	18.05  N PJ
	Judo 

	10.30  M alle 90 kg 
	10.30  N alle 70 kg 
	17.54  N alle 70 kg, PJ
	17.55  M alle 90 kg, PJ
	Koripallo, N, alkusarja 
	09.00  Kiina - Tshekki 
	11.15  Japani - Australia 
	14.30  Etelä-Korea - USA 
	16.45  Kreikka - Nigeria 
	20.00  Brasilia - Venäjä 
	22.15  Espanja - Uusi-Seelanti 
	Käsipallo, M, alkusarja 
	09.30  Kroatia - Etelä-Korea 
	11.30  Saksa - Brasilia 
	14.30  Islanti - Slovenia 
	16.30  Kreikka - Egypti 
	19.30  Espanja - Venäjä 
	21.30  Ranska - Unkari 
	Lentopallo, N, alkusarja 
	09.00  Dominikaaninen tasavalta - USA 
	11.00  Etelä-Korea - Kenia 
	14.00  Kuuba - Kiina 
	16.00  Japani - Kreikka 
	19.30  Saksa - Venäjä 
	21.30  Brasilia - Italia 
	Maahockey, N, alkusarja 
	08.30  Kiina - Espanja 
	10.30  Hollanti - Saksa 
	18.00  Etelä-Afrikka - Korea 
	20.00  Japani - Uusi-Seelanti 
	Melonta, Koskimelonta 
	10.00 M kanadalainen, välierät 
	10.40  N kajakki, välierät 
	11.50  M kanadalainen, F 
	12.20  N kajakki, F 
	13.15  M kanadalainen, PJ
	13.30  N kajakki, PJ
	Miekkailu 
	10.00  N floretti, karsinta 
	12.40  N floretti, puolivälierät 
	18.30  N floretti, välierät 
	19.30  N floretti, pronssiottelu 
	19.55  N floretti, F 
	20.30  N floretti, PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  alle 48 kg, karsinnat
	15.01  yli 91 kg, karsinnat 
	19.30  alle 48 kg, karsinnat 
	21.01  yli 91 kg, karsinnat 
	Painonnosto 

	10.30  M 69 kg, ryhmä B 
	13.00  N 63 kg, ryhmä B 
	16.30  N 63 kg, ryhmä A 
	18.20  N 63 kg, PJ
	20.00  M 69 kg, ryhmä A 
	21.50  M 69 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00  avoin 49er 
	13.00  M 470 
	13.00  M Finnjolla 
	13.05  N 470 
	13.05  N Yngling 
	Pyöräily, Maantiepyöräily 

	13.00  N aika-ajo 
	14.25  N aika-ajo, PJ
	15.00  M aika-ajo 
	18.45  M aika-ajo, PJ
	Pöytätennis 

	11.00  N nelinpeli, puolivälierä 
	13.00  M nelinpeli, 4. kierros 
	14.00  M nelinpeli, 4. kierros 
	18.00  N kaksinpeli, 4. kierros 
	19.00  N kaksinpeli, 4. kierros 
	20.00  M kaksinpeli, 4. kierros 
	21.00  M kaksinpeli, 4. kierros 
	Ratsastus, Esteratsastus 

	15.30  kenttäkilpailu, karsinnat 
	15.30  kenttäkilpailu, joukkue, F 
	20.45  kenttäkilpailu, F 
	22.20  kenttäkilpailu, joukkue, PJ
	22.50  kenttäkilpailu, PJ
	Softball, N, Alkusarja 

	09.30  Taiwan - Italia 
	12.00  Kiina- Australia 
	17.00  Kanada - USA 
	19.30  Kreikka - Japani 
	Soutu, välierät 

	08.30  N yksiköt
	08.50  M yksiköt
	09.20  M kaksikot ilman perämiestä
	09.40  M pariairokaksikot
	10.00  M neloset 
	10.20  N yksiköt 
	10.40  M yksiköt 
	Sulkapallo 

	09.00  M kaksinpeli, puolivälierä 
	11.00  N nelinpeli, puolivälierä 
	14.00  M kaksinpeli, puolivälierä 
	16.00  sekanelinpeli, välierä 
	19.30  N kaksinpeli, välierä 
	20.50  N nelinpeli, puolivälierä 
	Tennis 

	17.00  M kaksinpeli, 3. kierros 
	17.00  M nelinpeli, puolivälierä 
	17.00  N kaksinpeli, 3. kierros 
	17.00  N nelinpeli, 2. kierros 
	Uinti 

	10.00  N 100 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.39  M 200 m, selkäuinti, alkuerät 
	11.10  N 200 m, rintauinti, alkuerät 
	11.47  M 200 m, sekauinti, alkuerät 
	12.35  N 4x200 m, vapaauinti, alkuerät 
	19.30  M 200 m, rintauinti, F 
	19.37  N 100 m, vapaauinti, välierät 
	19.48  M 200 m, selkäuinti, välierät 
	20.01  M 200 m, rintauinti, PJ
	20.11  N 200 m, perhosuinti, F 
	20.17  M 100 m, vapaauinti, F 
	20.23  N 200 m, rintauinti, välierä 
	20.35  M 200 m, sekauinti, välierät 
	20.46  N 200 m, perhosuinti, PJ
	20.56  N 4x200 m, vapaauintiviesti, F 
	21.08  M 100 m, vapaauinti, PJ
	21.18  N 4x200 m, vapaauintiviesti, PJ
	Vesipallo, N, alkusarja 
	09.30  Australia - Kazakstan 
	10.45  USA - Kanada 
	16.30  Venäjä - Unkari 
	17.45  Kreikka - Italia 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	20.30  M moniottelu, F 
	22.48  M moniottelu, PJ
	Yleisurheilu 

	08.30  N kuula, karsinta 
	10.00  M kuula, karsinta 
	16.00  N kuula, F 
	17.30  M kuula, F 
	Torstai 19.8. (6. kisapäivä) 
	Ammunta 


	09.00  M 10 m, villikarjuammunta, karsinta 
	10.00  N skeet, karsinta 
	12.30  M 10 m, villikarjuammunta, F 
	13.25  M 10 m, villikarjuammunta, PJ
	14.30  N skeet, F 
	10.00  N skeet, PJ
	Beach volley 
	09.00  M, 1. kierros
	10.00  M, 1. kierros
	11.00  N, 1. kierros
	12.00  N, 1. kierros
	14.30  M, 1. kierros
	15.30  M, 1. kierros
	16.30  N, 1. kierros
	17.30  N, 1. kierros
	20.00  M, 1. kierros
	21.00  M, 1. kierros
	22.00  N, 1. kierros
	23.00  N, 1. kierros
	Jousiammunta 

	08.30  M henkilökohtainen 1/8 karsinta 
	15.45  M puolivälierät 
	16.45  M välierät 
	17.21  M pronssiottelu 
	17.39  M F 
	18.05  M PJ
	Judo 

	10.30  M alle 100 kg 
	10.30  N alle 78 kg 
	17.54  N alle 78 kg, PJ 
	17.55  M alle 100 kg, PJ 
	Koripallo, M, alkusarja 
	09.00  Serbia-Montenegro - Uusi-Seelanti 
	11.15  Italia - Espanja 
	14.30  USA - Australia 
	16.45  Puerto Rico - Angola 
	20.00  Argentiina - Kiina 
	22.15  Kreikka - Liettua 
	Käsipallo, N, alkusarja 
	14.30  Kreikka - Kiina 
	16.30  Angola - Etelä-Korea 
	19.30  Brasilia - Ukraina 
	21.30  Espanja - Tanska 
	Lentopallo, M, alkusarja 
	09.00  Italia - Australia 
	11.00  Hollanti - Brasilia 
	14.00  Puola - Ranska 
	16.00  Serbia-Montenegro - Tunisia 
	19.30  Argentiina - Kreikka 
	21.30  Venäjä - USA 
	Maahockey, M, alkusarja 
	08.30  Hollanti - Etelä-Afrikka 
	10.30  Pakistan - Etelä-Korea 
	18.00  Saksa - Egypti 
	18.30  Iso-Britannia - Espanja 
	20.00  Uusi-Seelanti - Argentiina 
	20.30  Australia - Intia 
	Melonta, Koskimelonta, alkuerät 
	10.00  M kanadalainen, kaksikko, 1. lasku 
	10.40  M kajakki, 1. lasku 
	12.00  M kanadalainen, kaksikko, 1. lasku 
	12.40  M kajakki, 2. lasku 
	Miekkailu 
	10.00  M säilän joukkue karsinta 
	11.15  M säilän joukkue puolivälierät 
	12.30  M säilän joukkue sijoitusottelut 
	12.30  M säilän joukkue välierät 
	18.30  M säilän joukkue pronssiottelu 
	19.40  M säilän joukkue F 
	20.55 M säilän joukkue PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  69 kg, karsinnat
	15.01  81 kg, karsinnat 
	19.30  64 kg, karsinnat 
	21.01  69 kg, karsinnat 
	Painonnosto 

	10.30  M 77 kg, ryhmä B 
	13.00  N 69 kg, ryhmä B 
	16.30  N 69 kg, ryhmä A 
	18.20  N 69 kg, PJ
	20.00  M 77 kg, ryhmä A 
	21.50  M 77 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00  avoin Laser 
	13.00  M 470 
	13.00  M Finnjolla 
	13.00  M Mistral 
	13.05  N 470 
	13.05  N Europe 
	13.05  N Mistral 
	13.05  N Yngling 
	Pöytätennis 

	11.00  N nelinpeli, välierä 
	13.00  M nelinpeli, puolivälierä 
	18.00  N kaksinpeli, puolivälierä 
	Softball, alkusarja 

	09.30  Taiwan - Kiina 
	12.00  USA - Kreikka 
	17.00  Japani - Italia 
	19.30  Kanada - Australia 
	Soutu 
	08.30  N kevyet pariairokaksikot, välierät 
	08.50  M kevyet pariairokaksikot, välierät
	09.10  M kevyet neloset, välierät 
	09.30  M pariaironeloset, välierät 
	09.50  M kevyet pariairokaksikot, välierät 
	10.10  N B yksiköt, F 
	10.20  M B yksiköt, F 
	10.30  N B kaksikot, F 
	10.40  M B kaksikot, F 
	10.50  N B pariairokaksikot, F 
	11.00  M B pariairokaksikot, F 
	11.10  M B neloset, F 
	11.20  N C yksiköt, F 
	11.30  M C yksiköt, F 
	11.40  N D yksiköt, F 
	11.50  M D yksiköt, F 
	12.00  M E yksiköt, F 
	Sulkapallo 

	09.00  N kaksinpeli, pronssiottelu 
	10.00  M nelinpeli, välierä 1 
	11.20  sekanelinpeli, pronssiottelu 
	14.00  N kaksinpeli, F 
	15.05  N kaksinpeli, PJ
	15.30  M nelinpeli, välierä 2 
	16.50  sekanelinpeli, F 
	18.25  sekanelinpeli, PJ
	Tennis 

	17.00  M kaksinpeli, puolivälierä 
	17.00  M nelinpeli, välierä 
	17.00  N kaksinpeli, puolivälierä 
	17.00  N nelinpeli, puolivälierä 
	Uinti 

	10.00  M 50 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.33  N 800 m, vapaauinti, alkuerät 
	11.10  M 100 m, perhosuinti, alkuerät 
	11.49  N 200 m, selkäuinti, alkuerät 
	19.30  M 50 m, vapaauinti, välierät 
	19.39  N 200 m, rintauinti, F 
	19.46  M 200 m, selkäuinti, F 
	19.53  N 200 m, selkäuinti, välierät 
	20.04  N 200 m, rintauinti, PJ
	20.14  M 200 m, sekauinti, F 
	20.20  N 100 m, vapaauinti, F 
	20.25  M 200 m, selkäuinti, PJ
	20.35  M 100 m, perhosuinti, välierät 
	20.45  M 200 m, sekauinti, PJ
	20.53  N 100 m, vapaauinti, PJ
	Vesipallo, M, alkusarja 
	09.30  Serbia-Montenegro - Kazakstan 
	10.45  USA - Unkari 
	16.30  Italia - Saksa 
	17.45  Espanja - Australia 
	21.00  Egypti - Kreikka 
	22.15  Kroatia - Venäjä 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	21.00  N moniottelu, F 
	22.37  N moniottelu, PJ
	Perjantai 20.8. (7. kisapäivä) 
	Ammunta, Pienoiskiväärin 


	09.00  N 50 m, kolmiasento, karsinta 
	12.00  M 50 m, makuuasento, karsinta 
	12.30  N 50 m, kolmiasento, F 
	13.25  N 50 m, kolmiasento, PJ
	14.30  M 50 m, makuuasento, F 
	14.30  M 50 m, makuuasento, PJ
	Baseball 

	10.30  Taiwan - Italia 
	11.30  Japani - Kanada 
	18.30  Australia - Kreikka 
	19.30  Kuuba - Hollanti 
	Beach volley 
	14.30  M 2. kierros
	15.30  M 2. kierros
	16.30  N 2. kierros
	17.30  N 2. kierros
	20.00  M 2. kierros
	21.00  M 2. kierros
	22.00  N 2. kierros
	23.00  N 2. kierros
	Jalkapallo 
	18.00  N, puolivälierä (Patras)
	18.00  N, puolivälierä (Thessaloniki)
	21.00  N, puolivälierä (Heraklio)
	21.00  N, puolivälierä (Volos)
	Jousiammunta 

	08.30  N joukkue, karsinta 
	10.30  N joukkue, puolivälierät 
	15.45  N joukkue, välierät 
	16.44  N joukkue, pronssiottelu 
	17.14  N joukkue, F 
	17.52 N joukkue, PJ
	Judo 

	10.30 M yli 100 kg 
	10.30 N yli 78 kg 
	17.55 M yli 100 kg, PJ
	17.54 N yli 78 kg, PJ
	Koripallo, N, alkusarja 

	09.00  Venäjä - Japani 
	11.15  Uusi-Seelanti - Kiina 
	14.30  USA - Espanja 
	16.45  Tshekki - Etelä-Korea 
	20.00  Australia - Kreikka 
	22.15  Nigeria - Brasilia 
	Käsipallo, M, alkusarja 
	09.30  Etelä-Korea - Islanti 
	11.30  Unkari - Saksa 
	14.30  Espanja - Slovenia 
	16.30  Brasilia - Kreikka 
	19.30  Venäjä - Kroatia 
	21.30  Ranska - Egypti 
	Käsipallo, N 
	14.30  Ukraina - Kreikka 
	16.30  Angola - Ranska 
	19.30  Brasilia - Unkari 
	21.30  Etelä-Korea - Espanja 
	Lentopallo, N, alkusarja 
	09.00  Kiina - Saksa 
	11.00  Dominikaaninen tasavalta - Kuuba 
	14.00  Korea - Japani 
	16.00  Kreikka - Brasilia 
	19.30  Kenia - Italia 
	21.30  USA - Venäjä 
	Maahockey, N, alkusarja 
	08.30  Etelä-Korea - Australia 
	10.30  Uusi-Seelanti - Argentiina 
	18.00  Saksa - Etelä-Afrikka 
	20.00  Espanja - Japani 
	Melonta, Koskimelonta 
	10.00  M kanadalainen, kaksikko, välierät 
	10.35  M kajakki, välierät 
	11.35 M kanadalainen, kaksikko, F 
	12.25  M kajakki, F 
	13.05 M kanadalainen, kaksikko, PJ
	13.20  M kajakki, PJ
	Miekkailu, joukkuekilpailu 
	10.00  N kalpa, karsinta 
	11.25  N kalpa, puolivälierät 
	11.45 N kalpa, sijoitusottelut 
	14.15  N kalpa, välierät 
	18.30  N kalpa, pronssiottelu 
	19.40  N kalpa, F 
	20.55  N kalpa, PJ
	Nyrkkeily 
	13.30  57 kg, karsinnat
	15.01  60 kg, karsinnat 
	19.30  54 kg, karsinnat 
	21.01  57 kg, karsinnat 
	Painonnosto 

	20.00  N 75 kg, ryhmä A 
	21.58  N 75 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00 avoin 49er 
	13.00 avoin Laser 
	13.05 N Europe 
	Pyöräily, Ratapyöräily 
	16.30  M 4000 m takaa-ajo, karsinta 
	17.15  N 500 m aika-ajo, F 
	17.45 N 500 m aika-ajo, PJ
	17.55  M 1 km aika-ajo, F 
	18.45  M 1 km aika-ajo, PJ 
	18.55  M 4000 m takaa-ajo, 1. kierros 
	Pöytätennis 

	11.00  M nelinpeli, välierä 
	13.00  N nelinpeli, pronssiottelu 
	14.00  N nelinpeli, F 
	15.13 N nelinpeli, PJ
	18.00  M kaksinpeli, puolivälierä 
	Ratsastus, Kouluratsastus

	08.30  Grand Prix, 1. päivä 
	08.30  joukkue, Grand Prix, 1. päivä 
	Softball, N, Alkusarja 
	09.30  Italia - Kanada 
	12.00  USA - Taiwan 
	17.00  Kreikka - Australia 
	19.30  Japani - Kiina 
	Sulkapallo 

	09.00  M kaksinpeli, välierät 
	11.40  M nelinpeli, pronssiottelu 
	14.00  N nelinpeli, välierät 
	17.00  M nelinpeli, F 
	18.35 M nelinpeli, PJ
	Tennis 

	17.00 M kaksinpeli, välierä 
	17.00 M nelinpeli, pronssiottelu 
	17.00 N kaksinpeli, välierä 
	17.00 N nelinpeli, välierä 
	Uimahypyt 

	12.30  N 10 m, kerroshypyt, karsinta 
	Uinti 

	10.00  N 50 m, vapaauinti, alkuerät 
	10.27  M 1500 m, vapaauinti, alkuerät 
	12.06  N 4x100m, sekauinti, alkuerät 
	12.28  M 4x100 m, sekauinti, alkuerät 
	19.30  N 200 m, selkäuinti, F 
	19.37  M 100 m, perhosuinti, F 
	19.43  N 800 m, vapaauinti, F 
	19.55 N 200 m, selkäuinti, PJ
	20.05  M 50 m, vapaauinti, F 
	20.10 M 100 m, perhosuinti, PJ
	20.20  N 50 m, vapaauinti, välierät 
	20.28 N 800 m, vapaauinti, PJ
	20.38 M 50 m, vapaauinti, PJ
	Vesipallo, N, alkusarja 
	09.00  Italia - Kazakstan 
	10.15  USA - Venäjä 
	16.45  Unkari - Kanada 
	18.00  Australia - Kreikka 
	Voimistelu, Trampoliini 
	16.30  N Karsinta, 1. ohjelma 
	17.04  N Karsinta, 2. ohjelma 
	17.46  N F 
	18.22 N PJ 
	Yleisurheilu 

	09.00  M 20 km Kävely, F 
	09.15  M moukari, karsinta, A 
	09.30  N 7-ottelu, 100 m aitajuoksu 
	09.55  M kolmiloikka, karsinta 
	10.40  N 7-ottelu, korkeushyppy 
	10.45  M moukari, karsinta, B 
	10.50  N 100 m, 1. alkuerät 
	19.30  N 7-ottelu, kuula 
	19.35  M 1500m, 1. alkuerät 
	20.05  N 100 m, 2. alkuerät 
	20.20  M korkeus, karsinta 
	20.39 M 20 km Kävely, PJ
	20.50  N 7-ottelu, 200 m 
	21.11 N kuulantyöntö, PJ
	21.20  M 400 m, 1. alkuerät 
	21.30  N kiekko, karsinta, A 
	21.52 M kuulantyöntö, PJ
	22.00  N 800 m, 1. alkuerät 
	22.35  M 10 000 m, F 
	22.50  N kiekko, karsinta, B 
	23.15  N 5000 m, 1. alkuerät 
	Lauantai 21.8. (8. kisapäivä) 
	Ammunta 


	09.00  M 25 m, olympiapistooli, karsinta 
	10.00  M skeet, karsinta 
	14.30  M 25 m, olympiapistooli, F 
	15.10 M 25 m, olympiapistooli, PJ
	Baseball 

	10.30  Japani - Taiwan 
	11.30  Kanada - Kuuba 
	18.30  Hollanti - Australia 
	19.30  Italia - Kreikka 
	Beach volley 
	14.30  M puolivälierät 

	15.30  M puolivälierät
	16.30  N 2. kierros
	17.30  N 2. kierros
	20.00  M puolivälierät
	21.00  M puolivälierät
	22.00  N 2. kierros
	23.00  N 2. kierros
	Jalkapallo, M 
	18.00 Puolivälierä (Ateena)
	18.00 Puolivälierä (Heraklio)
	21.00 Puolivälierä (Patras)
	21.00 Puolivälierä (Thessaloniki)
	Jousiammunta 

	08.30  M joukkue, karsinta 
	10.30  M joukkue, puolivälierät 
	15.45  M joukkue, välierät 
	16.44  M joukkue, pronssiottelu 
	17.14  M joukkue, F 
	17.14  M joukkue, PJ
	Koripallo, M, alkusarja 
	09.00  Australia - Puerto Rico 
	11.15  Espanja - Serbia-Montenegro 
	14.30  Uusi-Seelanti - Argentiina 
	16.45  Kiina - Italia 
	20.00  Liettua - USA 
	22.15  Angola - Kreikka 
	Käsipallo, N, alkusarja 
	14.30  Angora - Ranska
	16.30  Ukraina - Kreikka
	19.30  Etelä-Korea - Espanja
	21.30  Brasilia - Unkari
	Lentopallo, M, alkusarja 
	09.00  Australia - USA
	11.00  Italia - Hollanti
	14.00  Tunisia - Puola 
	16.00  Argentiina – S. Montenegro 
	19.30  Kreikka - Ranska
	21.30  Brasilia - Venäjä 
	Maahockey, M, alkusarja 
	08.30  Egypti - Etelä-Korea 
	10.30  Intia - Uusi-Seelanti 
	18.00  Etelä-Afrikka - Australia 
	18.30  Argentiina - Hollanti 
	20.00  Espanja - Pakistan 
	20.30  Saksa - Iso-Britannia 
	Miekkailu, Floretti, joukkuekilpailu 
	10.00  M karsinta 
	11.15  M puolivälierät 
	12.30  M sijoitusottelut 
	12.30  M välierät 
	18.30  M pronssiottelu 
	19.40  M F 
	20.55  M PJ
	Nyrkkeily, karsinnat 
	13.30  51 kg 
	15.31  75 kg 
	19.30  48 kg 
	21.01  75 kg 
	Painonnosto 

	10.30  M 85 kg, ryhmä B 
	13.00  N +75 kg, ryhmä B 
	16.30  N +75 kg, ryhmä A 
	18.20 N +75 kg, PJ
	20.00  M 85 kg, ryhmä A 
	21.50  M 85 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00 avoin Tornado 
	13.00 M 470, F 
	13.00 M Finnjolla, F 
	13.00 M Mistral 
	13.00 M Star 
	13.05 N 470, F 
	13.05 N Mistral 
	13.05 N Yngling, F 
	20.00 M 470, PJ
	20.15 M Finnjolla, PJ
	20.30 N 470, PJ
	20.45 N Yngling, PJ
	Pyöräily, Ratapyöräily 
	16.30  M joukkuesprintti, karsinta 
	16.50  N 3000 m takaa-ajo, karsinta 
	17.25  M joukkuesprintti, 1. kierros 
	17.40  M 4000 m takaa-ajo, sijat 3-4 
	17.47  M 4000 m takaa-ajo, sijat 1-2 
	17.55 M 4000 m takaa-ajo, PJ
	18.05  M joukkuesprintti, sijat 3-4 
	18.10  M joukkuesprintti, sijat 1-2 
	18.15  M joukkuesprintti, PJ
	18.25  N 3000 m takaa-ajo, 1. kierros 
	Pöytätennis 

	11.00  N kaksinpeli, välierä 
	13.00  M nelipeli, pronssiottelu 
	14.00  M nelinpeli, F 
	15.13  M nelinpeli, PJ
	Ratsastus, Kouluratsastus 

	08.30  Grand Prix, 2. päivä 
	08.30  joukkue, Grand Prix, 2. päivä 
	Soutu
	08.30  N yksiköt, A F
	08.50  M yksiköt, A F
	09.00  N yksiköt, PJ
	09.10  N kaksikot, A F
	09.20  M yksiköt, PJ
	09.30  M kaksikot, A F
	09.40 N kaksikot, PJ
	09.50  N pariairokaksikot, A F
	10.00 M kaksikot, PJ
	10.10  M pariairokaksikot, A F
	09.50  N pariairokaksikot, PJ
	10.30  M neloset, A F 
	10.38 M pariairokaksikot, PJ
	10.50 M neloset, PJ
	11.10  N kevyet pariairokaksikot, B F
	11.20  M kevyet pariairokaksikot, B F 
	11.30  M kevyet neloset, B F
	11.40  N pariaironeloset, B F
	11.50  M pariaironeloset, B F
	12.00  M kahdeksikot, B F
	12.10  N kevyet pariairokaksikot, C F
	12.20  M kevyet pariairokaksikot, C F
	Sulkapallo 

	09.00  N nelinpeli, pronssiottelu 
	10.45  M kaksinpeli, pronssiottelu 
	14.00  N nelinpeli, F 
	15.45 N nelinpeli, PJ
	16.10  M kaksinpeli, F 
	17.35 M kaksinpeli, PJ
	Tennis 

	17.00 M kaksinpeli, pronssiottelu 
	17.00 M nelinpeli, F 
	17.00 N kaksinpeli, F 
	17.00 N kaksinpeli, pronssiottelu 
	17.00 N nelinpeli, pronssiottelu 
	21.00 N kaksinpeli, PJ
	22.00 M nelinpeli, PJ
	Uimahypyt 

	13.30  N 10 m, kerroshypyt, välierät 
	Uinti 

	19.30  N 50 m, vapaauinti, F 
	19.36  M 1500 m, vapaauinti, F 
	19.56  N 50 m, vapaauinti, PJ
	20.06  N 4x100 m, sekaviesti, F 
	20.15 M 1500 m, vapaauinti, PJ
	20.25  M 4x100 m, sekaviesti, F 
	20.33 N 4x100 m, sekaviesti, PJ
	20.48 M 4x100 m, sekaviesti, PJ
	Vesipallo, M, alkusarja 
	09.30  Kazakstan - Unkari 
	10.45  Egypti - Italia 
	16.30  Saksa - Espanja 
	17.45  Kreikka - Australia 
	21.00  Serbia-Montenegro - Kroatia 
	22.15  Venäjä - USA 
	Voimistelu, trampoliini 
	16.30  M karsinta, 1. ohjelma 
	17.06  M karsinta, 2. ohjelma 
	17.48  M F 
	18.22 M PJ
	Yleisurheilu 

	09.00  M kiekko, karsinta, A 
	09.05  N 400 m aitajuoksu, 1. alkuerät 
	09.45  N 400 m, 1. alkuerät 
	10.00  N 7-ottelu, pituushyppy 
	10.30  M kiekko, karsinta, B 
	10.35  M 100 m, 1. alkuerät 
	18.30  N 7-ottelu, keihäs, A 
	19.00  N seiväshyppy, karsinta 
	19.40  M 100 m, 2. alkuerät 
	19.45  N 7-ottelu, keihäs, B 
	20.20  N 100 m, välierät 
	20.35  N kolmiloikka, karsinta 
	20.40  N 800 m, välierät 
	21.00 M 10000 m, PJ
	21.10  N kiekko, F 
	21.15 M 400 m, välierät 
	21.40  N 7-ottelu, 800 m, F
	22.05  M 3000 m estejuoksu, 1. alkuerät 
	22.41 N 7-ottelu, PJ
	22.55  N 100 m, F 
	Sunnuntai 22.8. (9. kisapäivä) 
	Ammunta 


	09.00  M 50m pienoiskiv. 3-asento, karsinta 
	11.00  M skeet, karsinta 
	13.30  M 50m pienoiskivääri 3-asento,  F 
	14.25 M 50m pienoiskivääri 3-asento, PJ
	15.30  M skeet, F
	16.30  M skeet, PJ
	Baseball 

	10.30  Hollanti - Taiwan 
	11.30  Kreikka - Japani 
	18.30  Italia - Kuuba 
	19.30  Australia - Kanada 
	Beach volley 
	14.30  M, puolivälierät
	15.30  M, puolivälierät
	16.30  N, puolivälierät 

	17.30  N, puolivälierät
	20.00  M, puolivälierät
	21.00  M, puolivälierät
	22.00  N, puolivälierät
	23.00  N, puolivälierät
	Koripallo, N, alkusarja 
	09.00  Uusi-Seelanti - Tshekki 
	11.15  Nigeria - Venäjä 
	14.30  Brasilia - Australia 
	16.45  Kreikka - Japani 
	20.00  Kiina - USA 
	22.15  Espanja - Etelä-Korea 
	Käsipallo, M, alkusarja 
	09.30  Slovenia - Etelä-Korea 
	11.30  Saksa - Ranska 
	14.30  Kroatia - Espanja 
	16.30  Unkari - Kreikka 
	19.30  Venäjä - Islanti 
	21.30  Egypti - Brasilia 
	Lentopallo, N, alkusarja 
	09.00  Saksa - Dominikaaninen tasavalta 
	11.00  Japani - Kenia 
	14.00  Venäjä - Kiina 
	16.00  Italia- Kreikka 
	19.30  Brasilia - Etelä-Korea 
	21.30  Kuuba - USA 
	Maahockey, N, alkusarja 
	08.30  Saksa - Etelä-Korea 
	10.30  Espanja - Uusi-Seelanti 
	18.00  Argentiina - Kiina 
	20.00  Australia - Hollanti 
	Miekkailu, M kalvan joukkuekilpailu 
	10.00  karsinta 
	11.15  puolivälierät 
	12.30  sijoitusottelut 
	12.30  välierät 
	18.30  pronssiottelu 
	19.40  F 
	20.55 PJ
	Nyrkkeily, Puolivälierät 
	19.30  64 kg 
	20.31  69 kg 
	21.31  91 kg 
	Paini, Naisten vapaapaini, karsinnat 
	09.30 48 kg 
	09.30 55 kg 
	09.30 63 kg 
	09.30 72 kg 
	18.10 48 kg 
	18.10 55 kg 
	18.10 63 kg 
	18.10 72 kg 
	Purjehdus 

	13.00 M Star 
	13.05 N Europe, F 
	13.00 avoin Laser, F 
	13.00 avoin Tornado 
	13.00 avoin 49er 
	20.00 avoin Laser, PJ
	20.15 N Europe, PJ
	Pyöräily, Ratapyöräily 
	09.00  N eräajo 200 m, karsinta 
	09.15  M eräajo 200 m, karsinta 
	09.35  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, karsinta 
	16.30  N eräajo, 2. karsintakierros 
	16.50  M eräajo, 2. karsintakierros 
	17.25  N eräajo, keräilyerät 
	17.30  M eräajo, keräilyerät 
	17.40  N 3000 m takaa-ajo, sijat 3-4 
	17.45  N 3000 m takaa-ajo, sijat 1-2 
	17.50 N 3000 m takaa-ajo PJ
	18.00  M eräajo, keräilyerät 
	18.20  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, 1. kierros 
	18.50  M eräajo, keräilyerä 
	Pöytätennis 

	11.00  M kaksinpeli, välierä 
	13.00  N kaksinpeli, pronssiottelu 
	14.00  N kaksinpeli, F 
	15.13 N kaksinpeli, PJ
	Ratsastus 

	09.00  esteratsastus, 1. karsijat 
	Softball, N 

	09.30  Välierät 
	12.00  Välierät 
	17.00  Pronssi 
	Soutu
	08.30  N kevyet pariairokaksikot A F
	08.50  M kevyet pariairokaksikot A F 
	09.00 N kevyet pariairokaksikot PJ
	09.10  M kevyet neloset A F 
	09.20 M kevyet pariairokaksikot PJ
	09.30  N pariaironeloset A F 
	09.40 M kevyet neloset PJ
	09.50  M pariaironeloset A F 
	10.00 N pariaironeloset PJ
	10.10  N kahdeksikot A F 
	10.20 M pariaironeloset PJ
	10.30  M kahdeksikot A F 
	10.40 N kahdeksikot PJ
	10.50 M kahdeksikot PJ
	Tennis 

	17.00 M kaksinpeli, F 
	17.00 N nelinpeli, F 
	20.00 M kaksinpeli, PJ
	23.30 N nelinpeli, PJ
	Uimahypyt 

	21.00  N 10 m, kerroshypyt, F 
	22.14 N 10 m, kerroshypyt, PJ
	Vesipallo
	10.45 N sijat 7-8
	17.00 N puolivälierät 01
	18.15 N puolivälierät 02
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	20.00  M permanto, F 
	20.25  M permanto, PJ
	20.35  N hyppy, F 
	20.58  N hyppy, PJ
	21.08  M hevonen, F 
	21.33  M hevonen, PJ
	21.43  N eritasonojapuut, F 
	22.04  N eritasonojapuut, PJ
	22.14  M renkaat, F 
	22.39 M renkaat, PJ
	Yleisurheilu 

	18.00  N maraton, F 
	19.30  M korkeushyppy, F 
	19.35  N 100 m aitajuoksut, 1. alkuerät 
	20.10  M kolmiloikka, F 
	20.35 M ratakelaus 1500 m (lajinäytös)
	20.45 N ratakelaus 800 m (lajinäytös)
	20.55  M 100 m, välierät 
	21.05 N kiekonheitto, PJ
	21.15  M moukari, F 
	21.20  N 400 m aitajuoksu, välierät 
	21.37 N 100 m PJ
	21.50  M 1500 m, välierät 
	22.03 M ratakelaus 1500 m (lajinäytös) PJ
	22.15  N 400 m, välierät 
	22.32 N ratakelaus 800 m (lajinäytös) PJ
	22.40  N 100 m aitajuoksu, 2. alkuerät 
	22.56 M kolmiloikka, PJ
	23.10  M 100 m, F 
	Maanantai 23.8. (10. kisapäivä) 
	Beach volley 


	19.00  M, välierät
	20.00  M, välierät
	21.00  N, välierät
	22.00  N, välierät
	Jalkapallo, N 
	18.00  Välierä (Heraklio)
	21.00  Välierä (Patras)
	Koripallo, M, alkusarja 
	09.00  Espanja - Uusi-Seelanti 
	11.15  Liettua - Australia 
	14.30  USA - Angola 
	16.45  Serbia-Montenegro - Kiina 
	20.00  Italia - Argentiina 
	22.15  Kreikka - Puerto Rico 
	Käsipallo, N 
	14.30  Kiina - Brasilia 
	16.30  Ranska - Etelä-Korea 
	19.30  Unkari- Ukraina 
	21.30  Tanska - Angola 
	Lentopallo, M, alkusarja 
	09.00  Ranska - Tunisia 
	11.00  Venäjä - Italia 
	14.00  Hollanti - Australia 
	16.00  Puola - Argentiina 
	19.30  Serbia-Montenegro - Kreikka 
	21.30  USA - Brasilia 
	Maahockey, M, alkusarja 
	08.30  Uusi-Seelanti - Etelä-Afrikka 
	10.30  Espanja - Egypti 
	18.00  Pakistan - Iso-Britannia 
	18.30  Etelä-Korea - Saksa 
	20.00  Intia - Argentiina 
	20.30  Australia - Hollanti 
	Melonta, Ratamelonta, alkuerät
	08.30  M kajakki, 1000 m 
	09.00  M kanadalainen, 1000 m 
	09.20  N kajakki, nelikko, 500 m 
	09.40  M kajakki, kaksikko, 1000 m 
	10.10  M kanadalainen, kaksikko, 1000 m 
	10.40  M kajakki, nelikko, 1000 m
	Nyrkkeily, Puolivälierät 
	19.30  54 kg 
	20.31  57 kg 
	21.31  yli 91 kg 
	Paini, N vapaapaini 
	09.30 48 kg sijoitusottelut 
	09.30 48 kg välierät 
	09.30 55 kg sijoitusottelut 
	09.30 55 kg välierät 
	09.30 63 kg sijoitusottelut 
	09.30 63 kg välierät 
	09.30 72 kg sijoitusottelut 
	09.30 72 kg välierät 
	17.30 48 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	17.30 55 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	17.30 63 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	17.30 72 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	18.20  48 kg pronssiottelu 
	18.28 48 kg F 
	18.48 48 kg PJ
	19.00 55 kg pronssiottelu 
	19.09 55 kg F 
	19.28 55 kg PJ
	19.40 63 kg pronssiottelu 
	19.50 63 kg F 
	20.08 63 kg PJ
	20.20 72 kg pronssiottelu 
	20.30 72 kg F 
	20.48 72 kg PJ
	Painonnosto, M 

	16.30  94 kg, ryhmä B 
	20.00  94 kg, ryhmä A 
	21.50 94 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00 M Mistral 
	13.00 M Star 
	13.05 N Mistral 
	13.00 avoin Tornado 
	Pyöräily, ratapyöräily
	16.30  N eräajo, puolivälierä 
	16.45  M eräajo, sijoitusajo 
	16.50  N eräajo, puolivälierä A 
	17.05  M eräajo, puolivälierä A 
	17.20  N eräajo, puolivälierä B 
	17.30  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, s. 3-4 
	17.37  M 4000 m takaa-ajo, joukkue, s. 1-2 
	17.45  M eräajo, puolivälierä B 
	18.00 M 4000 m takaa-ajo, joukkue, PJ
	18.10  M eräajo, puolivälierä C 
	Pöytätennis, M, kaksinpeli

	13.00  pronssiottelu 
	14.00  F 
	15.13 PJ
	Ratsastus 

	08.00  kouluratsastus, Grand Prix Special 
	Softball 

	16.00  F 
	18.50 PJ
	Taitouinti 

	19.30  Tekninen ohjelma, karsinta 
	Uimahypyt, M 

	13.30  3 m, ponnahduslauta, karsinta 
	Vesipallo, M, alkusarja 
	09.30  Saksa - Australia 
	10.45  Kroatia - Kazakstan 
	17.00  Espanja - Egypti 
	18.15  Venäjä - Unkari 
	21.00  USA - Serbia-Montenegro 
	22.15  Italia - Kreikka 
	Voimistelu, telinevoimistelu 

	20.00  M hyppy, F 
	20.25 M hyppy, PJ 
	20.35  N puomi, F 
	21.00 N puomi, PJ
	21.10  M nojapuut, F 
	21.35 M nojapuut, PJ
	21.45  N permanto, F 
	22.10 N permanto, PJ
	22.20  M rekki, F 
	22.45 M rekki, PJ
	Yleisurheilu 

	09.00  N 20 km kävely, F 
	09.10  N moukari, karsinta, A 
	09.15  M 10-ottelu, 100 m 
	10.15  M 10-ottelu, pituus 
	10.40  N moukari, karsinta B 
	11.00  N 200 m, 1. alkuerät 
	12.10  M 10-ottelu, kuula 
	18.30  M 10-ottelu, korkeus 
	18.31 N maraton, PJ
	18.45  N kolmiloikka, F 
	19.00  N 100 m aitajuoksu, välierät 
	19.11 M korkeushyppy, PJ
	19.19 M moukari, PJ
	19.30  M 400 m aitajuoksu, 1. alkuerät 
	20.08 N 20 km kävely, PJ
	20.20  M kiekko, F 
	20.25  N 200 m, 2. alkuerät 
	20.45 M 100 m, PJ
	20.55  N 800 m, F 
	21.05  M 400 m, F 
	21.09 N kolmiloikka, PJ
	21.20  M 10-ottelu, 400 m 
	21.41 N 800 m, PJ
	21.48 M 300 m, PJ
	22.00  N 5000 m, F 
	Tiistai 24.8. (11. kisapäivä) 
	Baseball 


	11.30  Välierä 
	19.30  Välierä 
	Beach volley, N
	19.30  pronssiottelu 
	21.00  F 
	22.02 PJ
	Jalkapallo, M 
	18.00  välierä (Ateena)
	21.00  välierä (Thessaloniki)
	Koripallo
	09.00  N sijoitusottelu, sijat 11-12 
	11.15  N sijoitusottelu, sijat 9-10 
	14.30  M sijoitusottelu, sijat 11-12 
	16.45  M sijoitusottelu, sijat 9-10 
	Käsipallo, M 
	09.30  sijoitusottelu, sijat 11-12 
	11.30  sijoitusottelu, sijat 9-10 
	14.30  puolivälierä 
	16.30  puolivälierä 
	19.30  puolivälierä 
	21.30  puolivälierä 
	Lentopallo, N 
	14.00  puolivälierä 
	16.00  puolivälierä 
	19.30  puolivälierä 
	21.30  puolivälierä 
	Maahockey, N 
	08.30  sijoitusottelu, sijat 
	11.00  sijoitusottelu, sijat 
	18.00  välierä 
	20.30  välierä 
	Melonta, Ratamelonta, alkuerät
	08.30  M kajakki, 500 m 
	09.00  M kanadalainen, 500 m
	09.20  N kajakki, 500 m 
	09.50  M kajakki, kaksikko, 500 m 
	10.20  M kanadalainen, kaksikko, 500 m 
	10.40  N kajakki, kaksikko, 500 m 
	Nyrkkeily, Puolivälierät 
	19.30  48 kg 
	20.31  60 kg 
	22.15  81 kg 
	Paini, Kreikkalais-roomalainen paini, M
	09.30 120 kg karsinta 
	09.30 55 kg karsinta 
	09.30 66 kg karsinta 
	09.30 84 kg karsinta 
	10.00 120 kg pudotusottelut 
	10.00 55 kg pudotusottelut 
	10.00 66 kg pudotusottelut 
	10.00 84 kg pudotusottelut 
	17.30 120 kg pudotusottelut 
	17.30 55 kg pudotusottelut 
	17.30 66 kg pudotusottelut 
	17.30 84 kg pudotusottelut 
	19.43 84 kg puolivälierät 
	20.03 66 kg puolivälierät 
	20.11 120 kg puolivälierät 
	20.35 55 kg puolivälierät
	Painonnosto, M

	16.30  105 kg, ryhmä B 
	20.00  105 kg, ryhmä A 
	21.50 105 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00 avoin 49er 
	Pyöräily, Ratapyöräily 
	16.30  N eräajo, välierä A 
	16.40  M eräajo, välierä A 
	16.50  N eräajo, sijoitusajo, sijat 5-8 
	16.55  N eräajo, välierä B 
	17.05  M eräajo, välierä B 
	17.15  N eräajo, sijoitusajo, sijat 9-12 
	17.20 M eräajo, sijoitusajo, sijat, 9-12
	17.20  N eräajo, välierä C 
	17.25  M eräajo, välierä C 
	17.30  M pisteajo, F 
	18.20  N eräajo, sijat 3-4, ajo 1 
	18.20 N sprintti, F
	18.25  N eräajo, sijat 1-2, ajo 1 
	18.30  M eräajo, sijat 3-4, ajo 1 
	18.35  M eräajo, sijat 1-2, ajo 1 
	18.40  M eräajo, sijat 5-8 
	18.45  N eräajo, sijat 3-4, ajo 2 
	18.50  N eräajo, sijat 1-2, ajo 2 
	18.55  M eräajo, sijat 3-4, ajo 2 
	19.00  M eräajo, sijat 1-2, ajo 2 
	19.05 M pisteajo, PJ
	19.15  N eräajo, sijat 3-4, ajo 3 (jos tarpeen) 
	19.17  N eräajo, sijat 1-2, ajo 3 (jos tarpeen) 
	19.20  M eräajo, sijat 3-4, ajo 3 (jos tarpeen) 
	19.22  M eräajo, sijat 1-2, ajo 3 (jos tarpeen) 
	19.25 N eräajo, PJ
	19.32 M eräajo, PJ
	Ratsastus 

	09.00  esteratsastus, 2. karsijat 
	09.00  esteratsastus, joukkue, F, 1. kierros 
	20.30  esteratsastus, 3. karsijat 
	22.00  esteratsastus, joukkue, F, 2. kierros 
	23.59  esteratsastus, joukkue, PJ
	Taitouinti 

	19.30  parikilpailu, vapaaohjelma, karsinta 
	Uimahypyt, M 3 m, ponnahduslauta

	12.00  välierät 
	21.45  F 
	23.00 PJ
	Vesipallo, N 
	10.45  Sijoitusottelu, sijat 5-6 
	17.00  Välierä 
	18.15  Välierä 
	Yleisurheilu 

	09.00  M 10-ottelu, 110 m aitajuoksu 
	09.35  M 110 aitajuoksu, 1. alkuerät 
	10.00  M 10-ottelu, kiekko, A 
	10.20  M 200 m, 1.alkuerät 
	11.30  M 10-ottelu, kiekko, B 
	13.00  M 10-ottelu, seiväs 
	19.30  M 10-ottelu, keihäs, A 
	19.45  M pituus, karsinta 
	20.00  M 200 m, 2. alkuerät 
	20.30  N 1500 m, 1. alkuerät 
	20.55  N seiväs, F 
	21.00  M 10-ottelu, keihäs 
	21.05  M 400 m aitajuoksu, välierät 
	21.26 M kiekonheitto, PJ
	21.40  M 3000 m estejuoksu, F 
	22.05  N 200 m, välierät 
	22.17 N 5000 m, PJ
	23.30  N 100 aitajuoksu, F 
	22.35 M 3000 m estejuoksu, PJ
	22.50  N 400 m F 
	23.05  M 10-ottelu, 1500 m, F 
	23.20 N 100 m  aitajuoksu, PJ
	23.28 N 400 m, PJ
	23.40  M 1500 m, F 
	Keskiviikko 25.8. (12. kisapäivä) 

	Baseball, M
	11.30 pronssiottelu
	20.00 F
	23.25 PJ
	Beach volley, M 

	19.30  pronssiottelu 
	21.00  F 
	22.02 PJ
	Koripallo, N 
	14.30  puolivälierä 
	16.45  puolivälierä 
	20.00  puolivälierä 
	22.15  puolivälierä 
	Lentopallo, M 
	14.00  puolivälierä 
	16.00  puolivälierä 
	19.30  puolivälierä 
	21.30  puolivälierä 
	Maahockey, M 
	08.30  sijoitusottelu, sijat 9-12 
	11.00  sijoitusottelu, sijat 9-12 
	18.00  sijoitusottelu, sijat 5-8 
	18.30  välierä 
	20.30  sijoitusottelu, sijat 5-8 
	21.00  välierä 
	Melonta, Ratamelonta, välierät 
	08.30  M kajakki, 1000 m
	08.50  M kanadalainen, 1000 m 
	09.00  N kajakki, nelikko, 500 m 
	09.20  M kajakki, kaksikko, 1000 m 
	09.40  M kanadalainen, kaksikko, 1000 m 
	10.00  M kajakki, nelikko, 1000 m 
	Nyrkkeily, puolivälierät 
	19.30  51 kg 
	20.31  75 kg 
	Paini, Kreikkalais-roomalainen paini, M
	09.30 60 kg pudotusottelut 
	09.30 74 kg pudotusottelut 
	09.30 96 kg pudotusottelut 
	10.20 120 kg välierät 
	10.30 60 kg pudotusottelut 
	10.34 55 kg välierät 
	10.51 66 kg välierät 
	11.16 84 kg välierät 
	12.33 55 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	12.40 66 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	12.47 120 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	13.01 84 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	17.30 60 kg pudotusottelut 
	17.30 74 kg pudotusottelut 
	17.30 96 kg pudotusottelut 
	19.10 55 kg pronssiottelu 
	19.18 55 kg F 
	19.26 55 kg PJ
	19.48 66 kg pronssiottelu 
	19.58 66 kg F 
	20.13 66 kg PJ
	20.25 84 kg pronssiottelu 
	20.40 84 kg F 
	20.51 84 kg PJ
	21.04 120 kg pronssiottelu 
	21.18 120 kg F 
	21.30 120 kg PJ
	Painonnosto, M

	16.30  +105 kg, ryhmä B 
	20.00  +105 kg, ryhmä A 
	21.50 +105 kg, PJ
	Purjehdus 

	13.00 M Mistral, F 
	13.00 M Star 
	13.05 N Mistral, F 
	13.00 avoin Tornado 
	20.00 M Mistral, PJ
	20.15 N Mistral, PJ
	Pyöräily, Ratapyöräily 
	16.30  M keirin, 1. kierros 
	16.45  N pisteajo, F 
	17.25  M keirin, 1. kierros 
	17.40 N pisteajo, PJ
	17.50  M keirin, 2. kierros 
	18.00  M pariajo, F 
	19.00  M keirin, sijat 7-12 
	19.05  M keirin, sijat 1-6 
	19.10 M pariajo, PJ
	19.20 M keirin, PJ
	Ratsastus, Kouluratsastus

	15.30  Grand Prix Kür-ohjelma 
	18.40 henkilökohtainen, PJ
	Taitouinti 

	19.30  parikilpailu, vapaaohjelma, F 
	20.50  parikilpailu, vapaaohjelma, PJ
	Triathlon, N 

	10.00  F 
	Uimahypyt, N 

	13.30  3 m, ponnahduslauta, karsinta 
	Vesipallo, M 
	09.30  Sijoituspeli, sijat 7-12 
	10.45  Sijoituspeli, sijat 7-12 
	17.00  Puolivälierä 
	18.15  Puolivälierä 
	Yleisurheilu 

	19.00  N keihäs, karsinta, A 
	19.15  M seiväs, karsinta 
	19.55  M 5000 m, 1. alkuerät 
	20.25  N keihäs, karsinta, B 
	20.51 N seiväs, PJ
	21.00  M 800 m, 1. alkuerät 
	21.20  N pituus, karsinta 
	21.55  N 400 m aitajuoksu, F 
	22.00 M 10-ottelu, PJ
	22.10  N moukari, F 
	22.15  M 110 m aitajuoksu, 2. alkuerät 
	22.39 M 1500 m PJ
	22.50  M 200 m, välierät 
	23.03 N 400 M aitajuoksu, PJ
	23.20  N 200 m, F 
	Torstai 26.8. (13. kisapäivä) 

	Jalkapallo, N 
	18.00  pronssiottelu 
	21.00  F 
	23.20 PJ
	Koripallo, M 
	14.30  puolivälierä 
	16.45  puolivälierä 
	20.00  puolivälierä 
	22.15  puolivälierä 
	Käsipallo
	12.30  N sijoitusottelu, sijat 9-10 
	14.30  N puolivälierä 
	16.30  N puolivälierä 
	19.30  N puolivälierä 
	21.30  N puolivälierä 
	Lentopallo, N 
	19.30  välierä 
	21.30  välierä 
	Maahockey, N 
	08.30  sijoitusottelu, sijat 
	09.00 sijoitusottelu, sijat 
	11.00  sijoitusottelu, sijat 
	18.00  pronssiottelu 
	20.30  F 
	22.30 PJ
	Melonta, Ratamelonta, välierät
	08.30  M kajakki, 500 m 
	08.50  M kanadalainen, 500 m 
	09.00  N kajakki, 500 m 
	09.20  M kajakki, kaksikko, 500 m 
	09.40  M kanadalainen, kaksikko, 500 m 
	09.50  N kajakki, kaksikko, 500 m 
	Nykyaikainen viisiottelu, M 
	10.00  Ammunta 
	11.00  Miekkailu 
	14.20  Uinti 
	16.10  Ratsastus 
	18.45  Juoksu 
	18.45 PJ
	Paini, M kreikkalais-roomalainen paini 
	09.30 60 kg sijoitusottelut 
	10.05 74 kg sijoitusottelut 
	10.25 96 kg sijoitusottelut 
	11.07 60 kg välierät 
	11.31 74 kg välierät 
	11.55 96 kg välierät 
	17.30 60 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	17.45 74 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	17.59 96 kg sijoitusottelut, sijat 5-6 
	18.10 60 kg pronssiottelu 
	18.17 60 kg F 
	18.38 60 kg PJ
	18.50 74 kg pronssiottelu 
	18.55 74 kg F 
	19.18 74 kg PJ
	19.30 96 kg pronssiottelu 
	19.38 96 kg F 
	19.58 96 kg PJ
	Purjehdus 

	13.00 M Star 
	13.00 avoin Tornado 
	13.00 avoin 49er, F 
	20.00 avoin 49er, PJ
	Taekwondo 

	09.00  N alle 49 kg, karsinnat 
	11.12  M alle 58 kg, karsinnat 
	15.30  N alle 49 kg, alkuottelut
	15.54  M alle 58 kg, alkuottelut
	16.54  N alle 49 kg, keräilyerät 
	17.18  M alle 58 kg, keräilyerät 
	17.48  N alle 49 kg, keräilyerät 
	18.12  M alle 58 kg, keräilyerät 
	18.53  N alle 49 kg, pronssiottelu 
	19.05  M alle 58 kg, pronssiottelu 
	19.20  N alle 49 kg, F 
	19.35  M alle 58 kg, F 
	20.05  N alle 49 kg, PJ
	19.35  M alle 58 kg, PJ
	Taitouinti 

	19.30  Tekninen ohjelma, joukkue 
	Triathlon, M 

	10.00  F 
	12.20 PJ
	Uimahypyt, N 

	12.00  3 m, ponnahduslauta, välierät 
	21.00  3 m, ponnahduslauta, F 
	22.04 3 m, ponnahduslauta, PJ
	Vesipallo, N 
	17.00  pronssipeli 
	18.15  F 
	19.27 PJ
	Voimistelu, Rytminen kilpavoimistelu 

	15.30  moniottelu, karsinta 
	19.30  moniottelu lohko, karsinta 
	Yleisurheilu 

	20.00  N korkeus, karsinta 
	20.20  M pituus, F 
	20.25  M keihäs, karsinta, A 
	20.30  N 1500 m, välierät 
	20.48 N moukari, PJ
	21.00  M 110 m aidat, välierät 
	21.25  M 800 m, välierät 
	21.50  M keihäs, karsinta, B 
	22.00  N 4X100 m, 1. alkuerät 
	22.15 N 200 m, PJ
	22.30  M 400 m aidat, F 
	22.35 M pituushyppy, PJ
	22.50  M 200 m, F 
	22.55 M 400 m aidat, PJ
	Perjantai 27.8. (14. kisapäivä) 

	Jalkapallo, M 
	20.30  Pronssiottelu (Thessaloniki)
	Koripallo
	09.00  N sijoitusottelu, sijat 7-8 
	11.15  N sijoitusottelu, sijat 5-6 
	14.30  N välierä 
	16.45  N välierä 
	20.00  M välierä 
	22.15  M välierä 
	Käsipallo 
	09.30 M sijoitusottelu, sijat 5-8
	11.30 M sijoitusottelu, sijat 5-8
	14.30  M välierät 01
	16.30 M välierät 02
	19.30  N välierä 01
	21.30  N välierä 02
	Lentopallo, M 
	19.30  välierä 01
	21.30  välierä 02
	Maahockey, M 
	08.30  sijoitusottelu, sijat 7-8 
	09.00  sijoitusottelu, sijat 11-12 
	11.00  sijoitusottelu, sijat 5-6 
	11.30  sijoitusottelu, sijat 9-10 
	18.00  pronssiottelu 
	20.30  F 
	22.30 PJ
	Melonta, Ratamelonta 
	08.30  M kajakki, 1000 m, F 
	08.45 M kanadalainen, 1000 m, F 
	08.55  M kajakki, 1000 m, PJ
	09.05 M kanadalainen, 1000 m, PJ
	09.20  N kajakki, nelikko, 500 m, F 
	09.35  M kajakki, kaksikko, 1000 m, F 
	09.45  N kajakki, nelikko, 500 m, PJ
	09.55  M kajakki, kaksikko, 1000 m, PJ
	10.10  M kanadal., kaksikko, 1000 m, F
	10.25  M kajakki, nelikko, 1000 m, F 
	10.25  M kanadal., kaksikko, 1000 m, PJ
	10.45  M kajakki, nelikko, 1000 m, PJ
	Nyrkkeily, Välierät 
	13.30  51 kg 
	14.01  57 kg 
	14.31  64 kg 
	15.01  75 kg 
	15.31  91 kg 
	19.30  48 kg 
	20.01  54 kg 
	20.31  60 kg 
	21.01  69 kg 
	21.31  81 kg 
	22.01  yli 91 kg 
	Nykyaikainen viisiottelu, N 
	10.00  Ammunta 
	11.00  Miekkailu 
	14.20  Uinti 
	16.10  Ratsastus 
	18.45  Juoksu 
	18.45 PJ
	Paini, Vapaapaini, M 
	09.30 120 kg karsinta 
	09.30 55 kg karsinta 
	09.30 66 kg karsinta 
	09.30 84 kg karsinta 
	09.38 66 kg pudotusottelut 
	09.45 84 kg pudotusottelut 
	09.52 120 kg pudotusottelut 
	10.41 55 kg pudotusottelut 
	17.30 66 kg pudotusottelut 
	17.30 84 kg pudotusottelut 
	18.47 120 kg pudotusottelut 
	18.59 55 kg pudotusottelut 
	20.11 66 kg pudotusottelut 
	20.14 84 kg pudotusottelut 
	20.31 55 kg pudotusottelut 
	20.45 120 kg pudotusottelut 
	Pyöräily, Maastopyöräily, N 
	11.00  maastoajo 
	13.45 PJ
	Ratsastus 

	16.00  estehyppy, F, 1. kierros 
	20.30  estehyppy, F, 2. kierros 
	21.50 estehyppy, PJ
	Taekwondo 

	09.00  N alle 57 kg, karsinnat 
	11.12  M alle 68 kg, karsinnat 
	15.30  N alle 57 kg, karsinnat
	15.54  M alle 68 kg, karsinnat 
	16.54  N alle 57 kg, keräilyerät 
	17.18  M alle 68 kg, keräilyerät 
	17.48  N alle 57 kg, keräilyerät 
	18.12  M alle 68 kg, keräilyerät 
	18.53  N alle 57 kg, pronssiottelu 
	19.05  M alle 68 kg, pronssiottelu 
	19.20  N alle 57 kg, F 
	19.35  M alle 68 kg, F 
	20.05 N alle 57 kg, PJ
	20.20 M alle 68 kg, PJ
	Taitouinti 

	19.30  vapaa ohjelma, joukkue 
	20.44 vapaa ohjelma, PJ
	Uimahypyt, M

	13.30  10 m, kerroshypyt, alkuerät
	Vesipallo, M 
	09.30  sijoituspeli, sijat 11-12 
	10.45  sijoituspeli, sijat 7-10 
	17.00  sijoituspeli, sijat 7-10 
	18.15  välierä 01
	21.00  välierä 02
	Voimistelu, rytminen kilpavoimistelu 

	19.30  moniottelu, karsinta 
	Yleisurheilu 

	07.00  M 50 km kävely, F 
	20.00  M seiväs, F 
	20.05  N pituus, F 
	20.10  M 4x100 m, 1. alkuerät 
	20.22 M 50 km kävely, PJ
	20.35  N 4x400 m, 1. alkuerät 
	20.55  N keihäs, F 
	21.00  M 4x400 m, 1. alkuerä 
	21.30  M 110 m aidat, F 
	21.35 M 200 m, PJ
	21.50  N 1000 m, F 
	22.25 M 110 m aidat, PJ
	22.33 N pituus, PJ
	22.45  N 4x100 m, F 
	22.49 M seiväs, PJ
	22.56 N keihäs, PJ
	Lauantai 28.8. (15. kisapäivä)

	Jalkapallo, M 
	10.00  F 
	12.20 PJ
	Koripallo, 
	09.00  M sijoitusottelu, sijat 7-8
	11.15  M sijoitusottelu, sijat 5-6
	14.00  N pronssipeli 
	16.15  N F 
	18.15 N PJ
	20.00  M pronssipeli 
	22.15  M F
	22.30 M PJ 
	Käsipallo
	09.30  N sijoitusottelu, sijat 7-8 
	11.30  N sijoitusottelu, sijat 5-6 
	14.30 M sijoitusottelu, sijat 7-8
	16.30  N pronssiottelu 
	19.30 M sijoitusottelu, sijat 5-6
	21.30 M pronssiottelu
	Lentopallo, N 
	18.00  pronssiottelu 
	20.00  F 
	21.50 PJ
	Melonta, Ratamelonta 
	08.30  M kajakki, 500 m, F 
	08.45  M kanadalainen, 500 m, F 
	08.55 M kajakki, 500 m, PJ
	09.05 M kanadalainen, 500 m, PJ
	09.20  N, kajakki, 500 m, F 
	09.35  M kajakki, kaksikko, F 
	09.45 N, kajakki, 500 m, PJ
	09.55 M kajakki, kaksikko, PJ
	10.10  M kanadalainen, kaksikko, 500 m, F 
	10.25  N kajakki, kaksikko, 500 m, F 
	10.35  M kanadalainen, kaksikko, 500 m, PJ
	10.45  N kajakki, kaksikko, 500 m, PJ
	Nyrkkeily 
	19.30  51 kg, F
	19.54 51 kg, PJ
	20.06  57 kg, F
	20.29 57 kg, PJ
	20.41  64 kg, F 
	21.04 64 kg, PJ
	21.16  75 kg, F 
	21.39 75 kg, PJ
	21.51  91 kg, F 
	22.14 91 kg, PJ
	Paini, Vapaapaini, M
	09.30 60 kg pudotusottelut 
	09.30 74 kg pudotusottelut 
	09.30 96 kg pudotusottelut 
	09.38 60 kg pudotusottelut 
	09.45 74 kg pudotusottelut 
	09.52 96 kg pudotusottelut 
	10.41 55 kg välierät 
	10.48 66 kg välierät 
	10.55 120 kg välierät 
	11.23 84 kg välierät 
	12.54 55 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	13.01 66 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	13.08 120 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	13.15 84 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	17.30 60 kg pudotusottelut 
	17.30 74 kg pudotusottelut 
	17.30 96 kg pudotusottelut 
	19.00 55 kg pronssiottelu 
	19.10 55 kg F 
	19.28 55 kg PJ
	19.40 66 kg pronssiottelu 
	19.46 66 kg F 
	20.08 66 kg PJ
	20.20 84 kg pronssiottelu 
	20.28 84 kg F 
	20.48 84 kg PJ
	21.00 120 kg pronssiottelu 
	21.09 120 kg F 
	21.28 120 kg PJ
	Purjehdus 

	13.00 M Star, F 
	13.00 avoin Tornado, F 
	20.00 avoin Tornado, PJ
	20.15 M Star, PJ
	Pyöräily, Maastopyöräily 

	11.00  M maastoajo 
	13.45 M maastoajo, PJ
	Taekwondo 

	09.00  N alle 67 kg, karsinnat 
	11.12  M alle 80 kg, karsinnat 
	15.30  N alle 67 kg, karsinnat 
	15.54 M alle 80 kg, karsinnat 
	16.54  N alle 67 kg, keräilyerät 
	17.18  M alle 80 kg, keräilyerät 
	17.48  N alle 67 kg, keräilyerät 
	18.12  M alle 80 kg, keräilyerät 
	18.53  N alle 67 kg, pronssiottelu 
	19.05  M alle 80 kg, pronssiottelu 
	19.20  N alle 67 kg, F 
	19.35  M alle 80 kg, F 
	20.05  N alle 67 kg, PJ
	20.20  M alle 80 kg, PJ
	Uimahypyt, M

	12.00 10 m, kerroshypyt, välierät
	21.00 10 m, kerroshypyt, F
	22.27 10 m, kerroshypyt, PJ
	Voimistelu, Rytminen voimistelu 

	16.30  moniottelu, joukkue, F 
	17.53  moniottelu, joukkue, PJ
	Yleisurheilu 

	20.00  N korkeus, F 
	20.08 N 1000 m, PJ
	20.15 N 4x100 m, PJ
	20.30  N 1500 m, F 
	20.40  M keihäs, F 
	20.50  M 800 m, F 
	21.05  M 5000 m, F 
	21.22 N 1500 m, PJ
	21.29 M 800 m, PJ
	21.45  M 4x100 m, F 
	21.49 M 5000 m, PJ
	22.00  N 4x400 m, F 
	22.10 M 4x100 m, PJ
	22.25  M 4x400 m, F 
	22.30 N korkeus, PJ
	22.37 M keihäs, PJ
	22.44 N 4x400 m PJ
	22.55 M 4x400 m, PJ
	Sunnuntai 29.8. (16. kisapäivä)

	Käsipallo 
	08.30  N sijoitusottelu, sijat 7-8 
	10.45  N F 
	12.45 N PJ
	14.30  N sijoitusottelu, sijat 5-6 
	16.45 M F
	18.45 M PJ
	Lentopallo, M 
	12.30  pronssiottelu 
	14.30  F 
	16.20 PJ
	Nyrkkeily 

	13.30  48 kg, F 
	13.54 48 kg, PJ
	14.06  54 kg, F
	14.29 54 kg, PJ
	14.41  60 kg, F
	15.04 60 kg, PJ
	15.16  69 kg, F
	15.39 69 kg, PJ
	15.51  81 kg, F
	16.14 81 kg, PJ
	16.26  yli 91 kg, F
	16.49 yli 91 kg, PJ
	Paini, Miesten vapaapaini 
	09.30 60 kg sijoitusottelut 
	09.30 74 kg sijoitusottelut 
	10.35 96 kg sijoitusottelut  
	11.07 60 kg välierät 
	11.31 74 kg välierät 
	11.55 96 kg välierät 
	14.00 60 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	14.15 74 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	14.29 96 kg sijoitusottelu, sijat 5-6 
	14.40  60 kg pronssiottelu 
	14.49 60 kg F 
	15.08 60 kg PJ
	15.20 74 kg pronssiottelu 
	15.22 74 kg F 
	15.48 74 kg PJ 
	16.00 96 kg pronssiottelu 
	16.07 96 kg F 
	16.28 96 kg PJ 
	Taekwondo 

	08.00  N yli 67 kg, karsinnat 
	10.12  M yli 80 kg, karsinnat 
	14.30  N yli 67 kg, karsinnat 
	14.54  M yli 80 kg, karsinnat 
	15.54  N yli 67 kg, keräilyerät 
	16.18  M yli 80 kg, keräilyerät 
	16.48  N yli 67 kg, keräilyerät 
	17.12  M yli 80 kg, keräilyerät 
	17.53  N yli 67 kg, pronssiottelu 
	18.05  M yli 80 kg, pronssiottelu 
	18.20  N yli 67 kg, F 
	18.35  M yli 80 kg, F 
	19.05  N yli 67 kg, PJ
	19.20  M yli 80 kg, PJ
	Vesipallo, M 
	09.30  sijoituspeli, sijat 9-10 
	10.45  sijoituspeli, sijat 7-8 
	12.00  sijoituspeli, sijat 5-6 
	16.00  pronssipeli 
	17.30  F 
	18.57 PJ
	Voimistelu, Rytminen voimistelu 

	15.30  moniottelu F 
	17.41  moniottelu PJ
	Yleisurheilu 
	18.00  M maraton 
	21.45 M maraton, PJ
	Päättäjäiset

	21:00  Päättäjäiset
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