
                 Jocurile Olimpice din 1948 
 
 

Jocurile Olimpice din anul 1948, oficial cunoscute drept a XIV 
editie a jocurilor olimpice, au fost un eveniment sportiv multi 
international care s-a tinut in Londra, Marea Britanie. Dupa o 
perioada de 12 ani in care jocurile olimpice nu s-au mai tinut din 
cauza celui de-al doilea razboi mondial , acestea au fost primele 
jocuri olimpice de vara, ultimile fiind in anul 1936 tinute la Berlin. 
Jocurile din 1940 au fost programate pentru Tokio, apoi pentru 
Helsinki ; iar in 1944 jocurile au fost planuite pentru Londra.  
 

Alegerea tarii gazde 
 
In iunie 1939, IOC a hotarat ca jocurile olimpice din 1944 sa se tina 
la Londra. Londra a fost alea in fata altor capitale cum ar fi : 
Budapesta, Lausanne, Helsinki si Atena. Din cauza razboiului 
planurile s-au oprit urmand ca acestea sa se tina in anul 1948. In 
raportul oficial al Jocurilor Olimpice din Londra, clarifica foarte 

bine faptul ca nu a existat nici o presiune asupra Londrei si ca jocurile olimpice nu se tin 
impotriva vointe sale. Raportul suna cam asa:  Jocurile Olimpice din 1944 au fost alocate 
Londrei si acest lucru face ca in Octombrie 1945, presedintele Consiliului Olimpic Britanic, 
Lord Burghley, s-a dus la Stockholm unde s-a intalnit cu presedintele Comitetului Olimpic 
International pentru a discuta faptul ca Londra ar trebui sa fie aleasa ca si gazda al acestui 
mare eveniment. Ca si rezultat , Consiliul Olimpic Britanic a pus comitetul de investigatii sa 

lucreze la anumite detalii si sa analizeze 
posibilitatea ca Jocurile Olimpice sa se tina.  
Dupa mai multe intalniri acestia au 
recomandat consiliului ca Lord Mayor al 
Londrei sa fie invitat pentru a aplica dosarul 
pentru locatia jocurilor din anul 1948. 
In Martie 1946, IOC a anuntat public ca 
Jocurile Olimpice de vara se vor sustine in 
Londra , iar cele de iarna in St. Moritz. 
Londra a fost selectata in fata mai multor 
orase cum ar fi: Baltimore, laussane, Los 
Angeles si Philadelphia. 
 

Organizarea 
 
Lord Burghley a fost capitan olimpic intre 
anii 1932 si 1936 , iar dupa razboi a devenit 
presedintele Asociatiei Atletilor Amatori si 
presedintele IAAF, echivalentul internation 

al Asociatiei Atletilor Amatori. El a fost numit presedintele organizarii Jocurilor Olimpice si 
executiv al comitetului. 



 Pentru prima oara au fost introduce pictogramele olimpice. Acestea erau in numar de 
20 , unul pentru fiecare sport olimpic, si altele trei separate pentru, competitia artei, pentru 
ceremonia de deschidere si inca una pentru ceremonia de inchidere.  Acestea au fost numite 
simbolurile Jocurilot Olimpice. Fundalul fiecarei pictograme se aseamana cu un scut. 
Pictogramele olimpice avea sa mai apara peste inca 16 ani la fiecare editie a Jocurilor 
Olimpice de vara. 
 

Ceremonia de deschidere 
 
Jocurile Olimpice au inceput pe data de 29 Iulie, intr-o zi superba cu soare. Fanfarele militare 
au inceput sa cante la ora 2 pm pentru aproximativ 85.000 de spectatori pe stadionul 
Wembley. Oraganizatorii nationali si internationali au sosit la ora 2.35 pm, iar Regele George 
VI si Regina Elizabeth, cu Regina Mary si alti membrii ai familiei regale au sosit la ora 2.45 
pm.  

 
 
 
Peste 50 de minute mai tarziu au inceput sa intre in stadion competitorii ce aveau sa se 
infrunte la aceste jocuri, toata aceasta parada tinand 50 de minute. Ultima echipa care a intrat 
in stadion a fost echipa tarii gazda, Marea Britanie, dupa ce aceasta a trecut partea unde au 
salutat oficialitatile Lord Burghley si-a inceput discursul de bun venit: 
 Majestatea dumneavoastra. Timpul a stat in loc. Un vis frumos a devenit astazi relitate. 
Dupa terminarea razboiului din anul 1945, multe institutii si asociatii au fost gasite distruse si 
palite, numai cele puternice au rezisat. Cum, intrebare pe care multi si-au pus-o, cum au 
supravietuit si au avut prosperitate Jocurile Olimpice? 



Dupa ce a primit atletii timp de 2 saptamani, „ prieteni dar rivali” , a spus ca Londra 
reprezinta „o flacara fierbinte a sperantei pentru o mai buna intelegere intre lume care a 
inceput sa se sctingfa incet incet”.  
La ora 4 pm, ora indicata de Big Ban simbolul Jocurilor Olimpice din Londra, Regele a 
declarat inceperea Jocurilor Olimpice, in acest moment 2500 de porumbei au fost eliberati, iar 
steagul olimpic a fost inaltat. Artileria Roiala a tras  21 de gloante in aer salutand ultimul atlet 
care alerga cu torta olimpica. Dupa ce a dat un ultim tur de stadion acesta  a aprins flacara 
olimpica. Dupa mai multe discursuri, Donald Finlay din echipa Marii Britanii, a tinut 
juramantul olimpic pentru toti competitorii ce aveau sa participe la Jocurile Olimpice din 
1948.  
 

 
 

 
A inceput sa fie cantat Imnul National, atletii s-au aliniat si au inceput sa iasa de pe stadion, 
prima tara fiind Grecia ultima fiind Marea Britanie.  
 


