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03/21/11 - London 2012. évi nyári olimpiai játékok - Sportágak, helyszínek, jegyek

? London 2012. évi XXX. nyári olimpiai és
paralimpiai játékok

• Olimpia játékok id?tartama: 2012. július 27-t?l ? augusztus 12-ig
• Paralimpiai játékok id?tartama: 2012. augusztus 29-t?l ?
szeptember 9-ig
• Nyitó ünnepség (Opening Ceremony, Olimpiai Stadion): 2012. július
27. (péntek) 19:30-22:30
• Záró ünnepség (Closing Ceremony, Olimpiai Stadion): 2012.
augusztus 12. (vasárnap) 19:30-22:30

A 2012-es XXX. nyári olimpiai és paralimpiai játékok (London 2012 Summer
Olympic and Paralympic Games) megrendezésére Londont választották 2005. július
6-án a NOB (Nemzetközi Olimpiai Bizottság) 117. ülésszakán Szingapúrban. A
négyfordulós szavazásban olyan nagyvárosokat gy?zött le, mint Moszkva, New
York, Madrid, és Párizs. Az olimpiai játékok történetében London lesz az els? olyan
város, amely háromszor is rendezhetett nyári olimpia játékokat, korábban a
nagyszabású eseménynek 1948-ban és 1908-ban is házigazdája volt. A következ?
nyári olimpiai játékoknak, amely 2016-ban kerül megrendezésre, Rio de Janeiro
(Brazília) lesz a házigazdája. A 2012. évi nyári olimpiai játékok, amely 26 sportot és
38 ágát foglalja magában, 29 helyszínen kerül megrendezésre az Egyesült
Királyság és London városának területén. A paralimpiai játékokon pedig, összesen
20 sportág 21 szakága mutatkozik majd be. A londoni nyári olimpiai játékok
megrendezésének teljes költsége várhatóan 9,345 milliárd font körül fog alakulni,
amelynek egy részét magánkézb?l érkez? támogatásokból finanszírozzák, a
versenyek helyszíneit, valamint az Olimpiai Park költségeit közpénzekb?l fizetik. A
versenysorozat rendez?i szerint a költségvetés a következ?kb?l fog összetev?dni:
64% a brit kormánytól, 23% a nemzeti lottóbevételekb?l, 13% a londoni
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f?polgármestert?l és a London fejl?déséért felel?s ügynökségt?l. A
sportesemények megszervezését a privátszektor finanszírozza, szponzori
társulások, reklámok, jegyeladások és közvetítési jogok felhasználásával. A
2012-es londoni nyári olimpiai játékok költségeinek fedezése érdekében a
szervez?k több társasággal partnerségi megállapodást kötöttek. A f?szponzorok
közé tartozik, a British Airways légitársaság, a British Petroleum (BP) olajcég, a
Lloyds TSB bankóriás, a BMW autógyár, az UPS csomagszállító cég, a Deloitte, a
Cisco, és az Adidas sportszergyártó cég is. London f?polgármestere bizakodó,
még a hatalmas finanszírozás ellenére is, mindenképpen profitot vár a nagy
eseményb?l. A londoni olimpiai játékok kabala figurája Wenlock, a paralimpiai
játékoké, pedig Mandeville lesz. A londoni XXX. nyári olimpiai játékok eseményeit
él?ben a Magyar Televízió közvetíti.

• Hivatalos weboldal: London 2012 Olympic Games

Londoni olimpiai játékok számokban:
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• Résztvev? nemzetek: 47
• Résztvev? országok: 204
• Helyszínek: 29
• Sportok: 26, 20 (paralimpiai)
• Sportágak: 38, 21 (paralimpiai)
• Sportolók: 17.000
• Magyar sportolók: várhatóan 150-180 között
• Újságírók: 20.000
• Önkéntesek: 70.000
• Belép?jegyek: kb. 8 millió jegy, 1,5 millió jegy a paralimpiai játékokra
• Költségek: kb. 9,345 milliárd font

Jegyek, jegyárak:
A szervez?k a londoni olimpia rendezvényeire elérhet? jegyek számát 8 millióra
becsülik, míg a paralimpiai játékokra 1,5 millió jegy áll majd a közönség
rendelkezésére. Az összes jegy fele az alsó kategóriákba (D, E) van sorolva, ezek
árai általában 20-40 font között alakulnak. A legdrágább fels?kategóriás (AA)
belép?jegyek a nyitó ünnepségre lesznek, ezek ára eléri a 2000 fontot. Az olimpiai
játékok eseményeire a belép?jegyek megvásárlásához regisztrációra van
szükség. Ezt a mindössze 1-2 percig tartó regisztrálást érdemes a vásárlás el?tt
megtenni, mert a jegyek (tickets) kiválasztása után a fizetési rész addig nem látszik,
míg ne vagyunk bejelentkezve. A regisztráció során megadott adatokat, az email
címre küldött linkre kattintva lehet aktiválni. A meger?sítés után már be lehet
jelentkezni a "My account" menüpont alatt, a regisztráció során megadott email
címmel és jelszóval. A jelszó elfelejtése esetén, új jelszót a bejelentkezés oldalon
található "Forgot your password?" linkre kattintva igényelhetünk.
A 2012-es londoni olimpiai játékok hivatalos pénzügyi szolgáltatója a
Visa. Ezért interneten keresztül a jegyvásárlás, csak Visa
kártyával lehetséges.

• Nyitó ünnepség belép?jegy árai: £2,012 (AA); £1,600 (A); £995
(B); £150 (C); £20.12 (D)
• Záró ünnepség belép?jegy árai: £1,500 (AA); £995 (A); £655 (B);
£150 (C); £20.12 (D)
• Regisztráció a jegyek megvásárlásához: Create account
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• Jegyárak sportágak szerint: Ticket prices and competition schedule
• Segítség a jegyvásárláshoz: How to purchase tickets
• Online jegyvásárlás és esemény keresése: Search events and
tickets

A rendezvények mellett ingyenes események is szerepelnek a
programban. Ilyen a maraton futás és az országúti kerékpározás (The
Mall), valamint a triatlon (Hyde Park).
A rendez?k gondoltak azokra is, akik belép?jegy nélkül maradnak,
számukra a város több pontján hatalmas kivetít?ket állítanak fel, hogy
tudják követni az olimpiai játékok eseményeit.

Tömegközlekedés:
A rendez?k szerint az olimpiai játékok rendezvényeit 100%-osan tömegközlekedési
eszközökkel is el lehet majd érni. Szintén a rendez?k tervei között szerepel az is,
hogy a sportolók, kevesebb mint 20 perc alatt, elérhessék majd versenyeik
helyszínét. Ennek érdekében hatalmas fejlesztésekbe kezdtek a londoni
metróhálózat kelet-londoni vonalának, a Docklands Light Railway (DLR) vasút és az
észak-londoni vonal kiterjesztését illet?en. Az Olimpiai Parkban, ahol a legtöbb
helyszín is található, tíz különálló vasúti vonal fog m?ködni, amely mintegy 240.000
utas szállítására lesz képes óránként, ebb?l várhatóan a Javelin 25.000 utas
szállítását fogja végezni. Az olimpiai játékok ideje alatt a King's Cross St. Pancras
állomás lesz a csomópontja a metrónak és vonatoknak. A szervez?k számításai
szerint az olimpiai játékokra utazó néz?k 80%-a fogja a vasutat használni, de
városszerte lehet?ség lesz még kerékpárok bérlésére is. Az Egyesült Királyság
különböz? helyszíneire, amelyek London városának területén kívülre esnek,
várhatóan a néz?k 22%-a fog elutazni.
Olympic Javelin (nagysebesség? vonat)
Az Olimpiai Park az Olympic Javelin (vagy simán Javelin, magyarul: gerely)
vonattal London központjából (St. Pancras vasútállomás) mindössze hét perc alatt
megközelíthet?. A járatok óránként legfeljebb 12-szer közlekednek majd a Stratford
International állomásig.
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• Útvonaltervezés az olimpiai játékok helyszíneihez: Locations of
venues

A szervez?k a tömegközlekedési eszközök használatához az Oyster
kártyát (Oyster card ? pay as you go) javasolják.
Az olimpiai játékokra vásárolt jegyekkel ingyenesen vehet?ek
igénybe a tömegközlekedési eszközök az esemény napján!

Id?eltolódás:
London egy másik id?zónába esik (GMT), ezért ha megérkezünk, ne felejtsük el
óránkat visszaállítani 1 órával! Ebben az id?zónában ugyan úgy alkalmazzák a nyári
és téli id?számítást, mint nálunk.
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? Létesítmények
A 2012. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok rendezvényei számos újonnan
épített, és már létez? épületeket is rendezési helyszínként tudhat magáénak.
Emellett olyan ideiglenes helyszínek is megjelentek, mint a méltán híres Hyde Park
(triatlon) és a brit Lovas Test?rség Felvonulási Tere (Horse Guards Parade), ahol a
strandröplabda eseményeit rendezik majd meg. A helyszínek közül a legnagyobb
érdekl?déssel kísért létesítmény, a nyitó és záró ünnepséget is megrendez? 80.000
fér?helyes Olimpiai Stadion (Olympic Stadium), és az olimpikonok valamint
kísér?iket elszállásoló Olimpiai Falu (Olympic Village, Athletes Village).

Olimpiai Stadion (Olympic Stadium)
A nyitó és záró ünnepségnek valamint az atlétikai játékoknak otthont adó Olimpiai
Stadion (Olympic Stadium), Kelet-Londonban, Stratford kerületében az Olimpiai
Park déli részén található. A 80.000 fér?helyes létesítmény Anglia 3. legnagyobb
stadionja a Wembley Stadion és a Twickenham Stadion mögött. Az Olimpiai Stadion
2012 utáni használatára sikeres pályázat után, a West Ham United FC
futballcsapata jogosult.

• Név: Olimpiai Stadion (Olympic Stadium)
• Befogadó képesség: 80.000 f?
• Nyitó ünnepség: 2012. július 27. (péntek) 19:30-22:30
• Záró ünnepség: 2012. augusztus 12. (vasárnap) 19:30-22:30
• Sportágak: atlétika, paralimpiai atlétika

Olimpiai Park (Olympic Park)
Az Olimpiai Park (Olympic Park) Kelet-Londonban, Stratford kerületében található.
A 2,5 km2 terület? Olimpiai Parkban az alábbi sportágak kerülnek megrendezésre:
úszás, m?ugrás, szinkronúszás, vízilabda, öttusa ? úszás és vívás, kosárlabda,
kézilabda, bmx, gyeplabda, atlétika, kerékpározás pályán.

Olimpiai Falu (Olympic Village, Athletes Village)
Az Olimpiai Falu (Olympic Village, Athletes Village) Kelet-Londonban Lower Lea
Valley-ben az Olimpiai Park területén található. Innen a sportolók 15 perc alatt
elérhetik az Olimpiai Park összes helyszínét. Az Olimpiai Falu szállása lesz a
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legtágasabb (sportolónként 16 m2) az olimpiák történetében. A 17.320 ágy
biztosítja, hogy minden sportoló és hivatalos kísér? (edz?, tisztvisel?) saját ágyában
térhessen nyugovóra. Minden apartman (összesen: 3.300) televíziót, vezeték nélküli
internet hozzáférést, és saját udvart is tartalmaz. Az Olimpiai Faluban számos
étterem (Food Hall) és üzlet (Retail), valamint egy média- és szabadid?s
létesítmény is helyet kapott. Az Olimpiai Falu ebédl?jében 5.500 sportoló tud egy
id?ben helyet foglalni. Az Olimpiai Falu tartalmazni fog egy Village Plaza részt,
ahol a sportolók találkozhatnak barátaikkal és családtagjaikkal is.

? Sportágak és helyszínek
A legtöbb helyszín London észak-keleti kerületében (Stratford) található. A londoni
helyszíneket 3 zónára osztották fel, amelyek az alábbiak: Olimpiai Zóna (Olympic
Zone, az Olimpiai Park területe), a Folyami Zóna (River Zone), és a Központi Zóna
(Central Zone). A többi helyszín a Nagy-London (Great London) területén kívülre
esik.

Olimpiai Park helyszínek (Olympic Park venues):

• Aquatics Centre (úszás, m?ugrás, szinkronúszás, öttusa ? úszás)
• Basketball Arena (kosárlabda, kézilabda)
• BMX Track (bmx)
• Eton Manor (kerekesszékes tenisz ? paralimpiai játékok)
• Handball Arena (kézilabda, öttusa ? vívás)
• Hockey Centre (gyeplabda)
• Olympic Stadium (atlétika, nyitó és záró ünnepség)
• Velodrome (kerékpározás pályán)
• Water Polo Arena (vízilabda)

Helyszínek London területén (London venues):

• Earls Court (röplabda)
• ExCeL London (ökölvívás, cselgáncs, asztalitenisz, taekwondo,
súlyemelés, birkózás, öttusa ? vívás)
• Greenwich Park (lóugratás, díjugratás, öttusa ? lovaglás)
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• Hampton Court Palace (közúti kerékpározás)
• Horse Guards Parade (strandröplabda)
• Hyde Park (triatlon, 10 km-es maraton úszás)
• Lord's Cricket Ground (íjászat)
• North Greenwich Arena (torna, m?vészi torna és ugrósz?nyeg
versenyszámok)
• The Mall (közúti kerékpározás, maraton futás, gyaloglás)
• The Royal Artillery Barracks (sportlövészet)
• Wembley Stadium (labdarúgás)
• Wembley Arena (ritmikus gimnasztika, tollaslabda)
• Wimbledon (tenisz)

Helyszínek London városán kívül (Out of London venues):

• City of Coventry Stadium, Coventry (labdarúgás)
• Eton Dorney, Buckinghamshire (kajak-kenu sprint számok, evezés)
• Hadleigh Farm, Essex (hegyi kerékpározás ? mountain bike)
• Hampden Park, Glasgow (labdarúgás)
• Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire (kajak-kenu szlalom
számok)
• Millennium Stadium, Cardiff (labdarúgás)
• Old Trafford, Manchester (labdarúgás)
• St James' Park, Newcastle (labdarúgás)
• Weymouth and Portland, Dorset (vitorlázás)
• Brands Hatch, Kent (kerékpározás ? paralimpiai játékok)

? Olimpiai program
Az alábbi képen a 2012-es londoni XXX. nyári olimpiai játékok teljes programja
található, sportágak szerinti bontásban.

• Olimpiai program PDF változatban: London Olimpia 2012 Program

? Olimpiai sportágak
A londoni 2012. évi nyári olimpiai játékokon az alábbi sportágak szerepelnek:
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Vízi sportok (water sports): úszás (swimming), m?ugrás (diving), szinkronúszás
(synchronised swimming), vízilabda (water polo), kajak-kenu sprint számok
(canoe sprint), kajak-kenu szlalom számok (canoe slalom), evezés (rowing),
vitorlázás (sailing)
Lovas sportok (equestrian sports): lóugratás (jumping), díjugratás (dressage),
lovas versenyszámok (eventing)
Kerékpározás (cycling): közúti kerékpározás (road cycling), kerékpározás pályán
(track cycling), hegyi kerékpározás (mountain bike), BMX versenyszámok (bmx)
Torna (gymnastics): m?vészi torna (artistic gymnastics), ritmikus gimnasztika
(rhythmic gymnastics), ugrósz?nyeg versenyszámok (trampoline gymnastics)
És ezeken kívül:
Asztalitenisz (table tennis), Atlétika (athletics), Kötöttfogású birkózás (greco
wrestling), Szabadfogású birkózás (freestyle wrestling), Cselgáncs (judo),
Kézilabda (handball), Kosárlabda (basketball), Labdarúgás (football),
Sportlövészet (shooting), Íjászat (archery), Ökölvívás (boxing), Öttusa (modern
pentathlon), Röplabda (volleyball), Strandröplabda (beach volleyball), Súlyemelés
(weightlifting), Taekwondo (taekwondo), Tenisz (tennis), Tollaslabda (badminton),
Triatlon (triathlon), Vívás (fencing), Gyeplabda (field hockey)

? Magyar sportolók, olimpiai keret
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) számításai szerint 150-180 magyar sportoló
vesz majd részt a londoni olimpiai játékokon.

? Utazási tippek a London városába utazóknak

• Londoni általános információk: Biztonság, Magyar Nagykövetség,
Vásárlás, Gasztronómia
• London repül?terei: Heathrow, Luton, Stansted, Gatwick, London City
• London tömegközlekedése: Underground (londoni metró), Busz,
Vasút, DLR
• London Pass: Ingyenes tömegközlekedés, ingyen belép? a
nevezetességekhez
• London nevezetességei: Big Ben, Londoni Tower, Buckingham
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Palota, Brit Múzeum
• London látványosságai: London Eye, Tower Híd, Westminster
Apátság

Térképek:

London 2012. évi nyári olimpiai játékok ? Sportágak, helyszínek, jegyekÉrtékelés

