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 מצבים 3מדלית ארד בירי 

 

 

 



     
 

 ואלרי בורזוב: 4סרטון 
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 ומה הישגו האולימפי הגדול ביותר?שאינו מסיים את הריצה  3מי הרץ במסלול  .3

 1976מטרים במונטריאול  100 -קרופורד מטרינידד, ניצח במרוץ ל הייזלי

 יום במדליות זהב בריצה למאה מטר?רצות מברית המועצות זכו עד הוכמה רצים  .4

 לרי בורזוב ולודמילה קונדרטייבה(וא) 2

  אילונה אלק והלנה מאייר: 5סרטון 

 :1936הסרטון לקוח ממשחקי ברלין 
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בענף הסייף, וזכיות במדליות זהב לפני ואחרי מלחמת העולם  הראשונה לזכות בשתי מדליות זהב

  השנייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 3 שלב

ענפי ספורט חדשים לנשים  12עד  ציינובמסגרת מדיניות הוועד האולימפי הבינלאומי לקידום שוויון מגדרי, 

)לא ענפים שהוחזרו  כללועד ב 2020ועד משחקי טוקיו  2000שהתווספו לתכנית האולימפית החל ממשחקי סידני 

 , לא למקצועות בתוך ענף קיים.IOCלפי הגדרה הקיימת באתר ה  sports -לב: הכוונה ל שימו. כנית(לת
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 סקלטון
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 שחיית מרתון במים פתוחים 2008בייג'ינג 

 BMXאופני 

 אגרוף 2012לונדון 

 קפיצות סקי 2014סוצ'י 

 7-רוגבי 2016ריו 

 קראטה 2020טוקיו 

 סקייטבורדינג

 טיפוס הרים

 גלישת גלים

 


