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با يك تير چند هدف بزن!
گزارش آماري – تحقيقي »جوان« از اهميت رشته هاي پر مدال و ضرورت توجه به آنها براي ارتقاي جايگاه ايران در المپيك

 همواره از زبان مسئوالن ورزش شنيده ايد كه راه موفقيت در المپيك از مسير توجه به رشته هاي پر مدال مي گذرد؛ رشته هايي كه نسبت به ورزش هاي ديگر، مدال هاي 

سعيد احمديان
     گزارش

بيشتري در آن توزيع مي شود و هر چه در اين رشته ها بتوانيم موفق تر باشيم، مي توانيم مدال هاي بيشتري  دشت كنيم و جايگاهمان را در المپيك ارتقا دهيم. دو 
ماه از پايان المپيك توكيو مي گذرد و در فاصله سه سال مانده تا دوره بعدي كه سال 2024 در پاريس برگزار مي شود، يكي از فاكتورهايي كه مي تواند نتيجه پاريس را 
نسبت به توكيو بهتر كند، توجه به رشته هاي پرمدال و پايه است. اگر چه در يك برنامه ريزي كوتاه مدت نمي توان به هدف رسيد و ورزش براي موفقيت در اين رشته ها به يك برنامه بلندمدت 
و پايه محور احتياج دارد تا در المپيك هاي بعدي، كاروان ايران سهم بيشتري از مدال هاي رشته هاي پر مدالي مانند دووميداني، شنا، دوچرخه سواري، قايقراني، ژيمناستيك و تيراندازي 

داشته باشد، سهمي كه تا امروز و در 17 دوره حضور ايران در المپيك تنها دو مدال از مجموع 76 مدالي است كه كسب كرده ايم؛ يك طال در تيراندازي و يك نقره در دووميداني. 

كشورمان در حالي در پايان المپيك توكيو با كسب 7مدال شامل 3 طال، 
2 نقره و 2 برنز در رده بيست وهفتم قرار گرفت كه در ادامه مي خواهيم 
تعداد مدال هاي كش��ورهاي اول تا بيست وشش��م جدول رده بندي 
المپيك توكيو را كه باالتر از ايران قرار گرفته اند، در رشته هاي پر مدال 

مرور كنيم تا نقش مدال هاي اين شش رشته در جايگاه كشورها مشخص شود. 
امريكا مانند المپيك ريو در توكيو هم رده اول جدول رده بندي را به خودش اختصاص 
داد. كاروان اياالت متحده با 39 طال، 41 نقره و 33 برنز با مجموع 113 مدال تيم اول 
المپيك 2020 بود. امريكايي ها در شش رشته پر مدالي كه اشاره شد در مجموع 26 
طال، 28 نقره و 21 برنز كسب كرده اند، يعني در مجموع 75 مدال در رشته هاي پر 
مدال كسب كرده اند كه حاكي از اين است كه 66 درصد مدال هاي تيم اول المپيك 
در شش رشته پر مدال به دست آمده است. بر اين اساس امريكا در شنا 11 طال، 12 
نقره و 10 برنز، در دووميداني 7 طال، 12 نقره و 7 برنز، در قايقراني 2 طال، در دوچرخه 
سواري يك طال و يك برنز، در ژيمناستيك 2 طال، 2 نقره و 2 برنز و در تيراندازي 3طال، 

2 نقره و يك برنز كسب كرده اند. 
چين كه همواره در ادوار المپيك براي قرار گرفتن در رده اول يكي از رقباي امريكايي ها 
بوده است، با كسب 38 طال، 32 نقره و 18 برنز و مجموع 88 مدال تيم دوم المپيك 
2020 شد. چيني ها در شش رشته پر مدال، 24 طال، 19 نقره و 13 برنز و در مجموع 
56 مدال به دست آورده اند كه نشان مي دهد چيني ها 63 درصد مدال هايشان را در 
رشته هاي پر مدال گرفته اند. 10 طال، 9 نقره و يك برنز در شنا، 2 طال، 2 نقره و يك 
برنز در دووميداني، 3 طال، 2 نقره و 3 برنز در قايقراني، يك طال در دوچرخه سواري، 4 
طال، 5 نقره و 2 برنز در ژيمناستيك و 4 طال، يك نقره و 6 برنز در تيراندازي، مدال هاي 

كسب شده چين در رشته هاي پر مدال به تفكيك رشته است. 
ژاپن ميزبان سومين تيم جدول رده بندي المپيك 2020 است كه 27 طال، 14 نقره 
و 17 برنز و در مجموع 58 مدال به دست آورد. از اين تعداد مدال، ژاپني ها 4 طال، 5 
نقره و 4 برنز كه در مجموع 13 مدال مي شود در رشته هاي پر مدال كسب كرده اند 
كه 22 درصد كل مدال هاست و اين كشور برخالف امريكا و چين، تنها يك چهارم 
مدال هايش را در رشته هاي پر مدال به دست آورده و آنها در جودو با 9 طال و كشتي با 
5 طال )4 زنان بعالوه يك مردان( موفق تر بوده اند و در اين دو رشته بيشتر از رشته هاي 
پرمدال، مدال گرفته اند. ژاپني ها در شش رشته پر مدال مورد اشاره، 2 طال و يك نقره 
در شنا، يك نقره در دووميداني، يك نقره و يك برنز در قايقراني، يك طال در دوچرخه 

سواري، 2 طال، يك نقره و 2 برنز در ژيمناستيك داشته اند. 
بريتانيا تيم چهارم المپيك توكيو بود، آنها با 22 طال، 21 نقره و22 برنز و مجموع 65 
مدال پس از امريكا، چين و ژاپن در بازي هاي توكيو قرار گرفتند. بريتانيا در شش رشته 
پر مدال، 15 طال، 13 نقره و 14 برنز كه 42 مدال مي شود به دست آورد كه 64 درصد 
از مجموع مدال هاي كاروان اين كشور اس��ت. 5 طال، 3 نقره و 3 برنز در شنا، 3 نقره 
و 3 برنز در دووميداني، 3 طال، 3 نقره و 3 برنز در قايقراني، 6 طال، 4 نقره و 2 برنز در 
دوچرخه سواري، يك طال و 2 برنز در ژيمناستيك و يك برنز در تيراندازي، مدال هايي 

است كه بريتانيا در رشته هاي پر مدال در المپيك توكيو از آن خود كرده است. 

روس��يه كه به دليل دوپينگ سيستماتيك از س��وي كميته بين المللي المپيك با 
محروميت روبه رو شده بود و ورزشكاران اين كشور با پرچم كميته ملي المپيك روسيه 
در توكيو حضور داشتند، با كسب 20 طال، 28 نقره و 23 برنز و در مجموع با 71 مدال 
در رده پنجم قرار گرفت. روس ها در رشته هاي پر مدال 9 طال، 13 نقره و 10 برنز و در 
مجموع 32 مدال كسب كردند كه 45 درصد كل مدال هاي اين كشور است. روس ها 
در شنا 4 طال، 2 نقره و 2 برنز، در دووميداني يك طال و يك نقره، 2 نقره در قايقراني، 
2 برنز در دوچرخه سواري، 2 طال، 4 نقره و 4 برنز در ژيمناستيك و 2 طال، 4 نقره و 2 

برنز در تيراندازي به دست آورده اند. 
استراليا تيم ششم المپيك توكيو بود كه 17 طال، 7 نقره، 22 برنز و در مجموع 46 مدال 
به دست آورد. اس��تراليايي ها از اين تعداد مدال، 16 طال، 4 نقره و 18 برنز و مجموع 
38 مدال  را كه معادل 82 درصد كل مدال هايشان است در رشته هاي پر مدال كسب 
كرده اند. 9 طال، 3 نقره و 10 برنز در شنا، يك نقره و 2 برنز در دووميداني، 6 طال و 4 
برنز در قايقراني، يك طال و 2 برنز در دوچرخه سواري، تعداد مدال هاي استراليايي ها 

به تفكيك در رشته هاي پرمدال است. 
رده هفتم المپيك توكيو به هلند با 10 طال، 12 نقره، 14 برنز و مجموع 36 مدال رسيد. 
هلندي ها از اين تعداد مدال، 9 طال، 11 نقره و 11 برنز را كه مجموع 31 مدال است 
در رشته هاي پر مدال دشت كرده اند. يعني 86 درصد مدال هاي هلند در شش رشته 
پر مدال بوده است. 3 نقره در شنا، 2 طال، 3 نقره و 3 برنز در دووميداني، 2طال، 2 نقره 
و 4 برنز در قايقراني، 5 طال، 3 نقره و 4 برنز در دوچرخه سواري مدال هاي كسب شده 

هلندي ها در رشته هاي پر مدال است. 
فرانسوي ها با 10 طال، 12 نقره و 11 برنز و مجموع 33 مدال در رده هشتم المپيك 
2020 قرار گرفتند. آنها 2 طال، 3 نقره و 3 برنز و در مجموع 8 مدال را كه 24 درصد از 
كل مدال هاست در رشته هاي پر مدال به دست آورده اند. يك نقره در شنا، يك نقره در 
دووميداني، يك طال، 3 نقره و يك برنز در قايقراني، 2 برنز در دوچرخه سواري و يك 

طال در تيراندازي، مدال هايشان در رشته هاي پر مدال بوده است. 
آلماني ها تيم نهم المپيك توكيو هستند و آنها با 10طال، 11 نقره و 16 برنز و در مجموع 
37 مدال به كشورشان بازگشتند. ورزشكاران آلماني از اين تعداد مدال، 5 طال، 8 نقره 
و 10 برنز را كه مجموعا 23 مدال و 62 درصد از كل مدال ها را تش��كيل مي دهد  در 
شش رشته پر مدال به گردن آويخته اند. يك طال و 4 برنز در شنا، يك طال و 2 نقره در 
دووميداني، 2 طال، 4 نقره و 6 برنز در قايقراني، يك طال و يك نقره در دوچرخه سواري 

و يك نقره در ژيمناستيك، مدال هايشان در پر مدال هاست. 
رده دهم جدول المپيك توكيو به ايتاليا تعلق داشت، ورزشكاران كشور چكمه اي اروپا، 
با 10 طال، 10 نقره و 20 برنز و مجموع 40 مدال در اين رده قرار گرفتند. از مجموع 40 
مدال، 8 طال، 5 نقره و 10 برنز را كه مجموعاً 23 مدال و 57 درصد كل مدال هاست 
ايتاليايي ها در رشته هاي پر مدال كسب كرده اند. در ش��نا 2 نقره و 5 برنز، 5 طال در 
دووميداني، 2 طال، يك نقره و 2 برنز در قايقراني، يك طال و 2 برنز در دوچرخه سواري، 
يك نقره و يك برنز در ژيمناستيك و يك نقره در تيراندازي، تعداد مدال هاي تفكيك 

شده ايتاليا در پر مدال هاست. 

در بررسي 10تيم اول جدول رده بندي المپيك نقش شش رشته پر 
مدال در كسب يك رتبه بهتر پررنگ است، اين در حالي است كه ايران 
با 3 طال، 2 نقره و 2 برنز  و مجموع 7 مدال در رده بيست وهفتم قرار 
گرفت كه سهم رشته هاي پر مدال در كاروان ايران تنها يك مدال طال 
معادل 14 درصد كل مدال ها بود كه توسط جواد فروغي در رشته تيراندازي به دست 
آمد. اين در حالي است كه از شش رش��ته پر مدال، ايران در پنج رشته آن در توكيو 
ورزش��كار داش��ت. ش��نا)يك نفر(، دووميداني )3نفر(، قايقراني)2نفر(، دوچرخه 
سواري)يك نفر( و تيراندازي)6 نفر( پنج رشته پر مدالي بودند كه  كاروان ايران در 

توكيو نماينده داشت و تنها در رشته ژيمناستيك ورزشكار نداشتيم. 
نكته قابل تأمل ضعف شديد ورزش ايران در رشته هاي پر مدال است، به طوري كه 
از مجموع 76 مدالي كه ايران در17 دوره حضور در المپيك كسب كرده، تنها دو 

مدال سهم شش رشته پر مدال بوده است. اين در حالي است كه شناي ايران با 10 
ورزشكار در هشت دوره، دووميداني با 55 ورزشكار در 16 دوره، قايقراني با 

11 ورزشكار در پنج دوره، دوچرخه سواري با 45 ورزشكار در 11 دوره، 
ژيمناستيك با 3 ورزشكار در دو دوره و تيراندازي با 29 ورزشكار در 
10 دوره المپيك حضور داشته اند اما از 153 ورزشكار اين رشته ها 
تنها دو نفر موفق به كسب مدال شده اند.  نقره احسان حدادي در 
ماده پرتاب ديسك دووميداني در المپيك لندن و طالي جواد 
فروغي در تيراندازي در المپيك توكيو دو مدال ايران در تاريخ 
المپيك در رش��ته هاي پر مدال اس��ت، يعني معادل دوصدم 
درصد مدال هايمان در تاريخ المپيك. اين در شرايطي است كه 

تيم اول المپيك توكيو يعني امريكا، 66 درصد مدال هايش يعني 

چيزي نزديك 330 برابر ايران، در رشته هاي پر مدال، مدال گرفته است.  چنين تفاوت 
فاحشي، اهميت شش رشته اي كه بيشترين مدال را در المپيك دارند، بيشتر از گذشته 
نمايان مي كند، مسئله اي كه بايد مورد توجه وزارت ورزش و كميته ملي المپيك قرار 
گيرد و با سرمايه گذاري و توجه ويژه به اين رشته ها، زمينه براي استفاده از پتانسيل 
باالي آنها براي مدل آوري آماده شود و ورزش ايران براي مدال آوري تنها 

متكي به كشتي در المپيك نباشد. 

 از روزي كه پير بارون دوكوبرتن فرانسوي به كمك دوستان خود در سال 1889 در 
پاريس همايشي تشكيل داد و اساس بازي هاي جديد المپيك را پي نهاد، 131 سال 
مي گذرد، چيزي بيش از يك قرن، تصميمي كه نتيجه آن ش��د كه آتن در 1896 
ميزبان اولين المپيك دوران تازه باشد، رقابت هايي كه  ابتدا يك جشن مذهبي بود و 
براي اداي احترام به زئوس پادشاه خدايان يونان هر چهار س��ال يك بار و از سال 776 قبل از 
ميالد در المپيك كه محل صحن زئوس بود برگزار مي شد اما سال 394 ميالدي امپراتور روم 
آن را تعطيل كرد. 15 قرن طول كشيد تا دوكوبرتن اين بازي ها را احيا كند و از آن روز تا امروز، 
المپيك به سي ودومين دوره رسيده است و توكيو مرداد امسال ميزبان آخرين دوره آن بود. 
المپيك 2020  كه مي توان آن را يكي از عجيب ترين دوره هاي تاريخ المپيك به حساب آورد، 
دوره اي كه بيماري همه گير كوويد19 آن را يك س��ال به تعويق انداخت و امسال هم تحت 
شديدترين تدابير بهداشتي مجوز برگزاري آن صادر شد. با اين حال المپيك در دوره جديد كه 
اولين دوره آن سال 1896 در آتن برگزار شد تا سي ودومين دوره در توكيو، مهم ترين رقابت 
ورزش��ي دنيا بوده و مدال آن براي هر ورزشكاري در هر رش��ته اي جز فوتبال كه حساب آن 

جداست، با ارزش ترين مدال عمر ورزشي يك قهرمان محسوب مي شود. وسوسه انگيزترين و 
مهم ترين رؤيايي  كه يك ورزشكار با آرزوي آن پا به اين رقابت بزرگ مي گذارد. 

 سرمايه گذاري و تالش كشورها براي كسب مدال هاي بيشتر و قرار گرفتن در رده هاي باالتر 
جدول رده بندي روز پاياني بازي ها، المپيك را تبديل به يك نبرد جهاني جذاب و پر هيجان در 
جهان كرده است. يكي از رازهاي تيم هاي موفق تر در جدول رده بندي مدال ها توجه ويژه به 
رشته هايي است كه مدال هاي بيشتري در آن توزيع مي شود، به اصطالح معروف رشته هاي پر 
مدال. شايد مقايسه فوتبال و دووميداني راحت ترين راه براي درك اهميت اين رشته ها باشد، در 
حالي كه در فوتبال تنها يك مدال طال توزيع مي شود در دووميداني با توجه به زيرشاخه هاي 
آن، 48 برابر فوتبال يعني 48 مدال طال توزيع مي گردد. موفقيت در رشته هاي پر مدال هر چه 
براي كشورها بيشتر باشد، جايگاه باالتري را براي آنها در جدول رده بندي تضمين مي كند و به 
همين دليل در كشورهاي صاحبنام ورزش دنيا، سرمايه گذاري و برنامه ريزي روي رشته هايی 
كه تعداد شانس هاي مدال بيشتري نسبت به بقيه دارند، يكي از اولويت هايي است كه خروجي 

آن هم پايان المپيك آشكار مي شود. 

موفقيت بيشتر با سرمايه گذاري روي رشته هاي پر مدال

براي بررسي رشته هاي پر مدال به آخرين دوره المپيك كه ماه گذشته در توكيو 
برگزار شد، مي پردازيم. المپيك 2020 با ش��ركت 11هزار و 583 ورزشكار كه 
5هزار و 498 نفر آن را زنان و 5 هزار و 985 نفر آن را مردان تشكيل مي دادند، در 
حالي مرداد امسال برگزار شد كه ورزشكاران شركت كننده در 339 شاخه در 33 
رشته ورزشي با هم رقابت كردند. در اين رقابت ها هزار و 76 مدال كه 338 طال، 336 نقره و 403 
برنز بود توزيع شد اما رشته هايي كه بيشترين مدال در آنها توزيع شد و در رده رشته هاي پر مدال 

قرار مي گيرند، كدامند؟
با توجه به مدال هايي كه در المپيك توكيو توزيع شد، رش��ته هاي پر مدال را مرور مي كنيم. 
ورزش هاي آبي با 147 مدال  طال، نقره و برنز پرمدال ترين رشته المپيك است كه رشته هاي 
شنا، شيرجه، شناي هنري و شناي ماراتن را شامل مي شود. پس از آن دووميداني با مجموع 
144 مدال در رده دومين رش��ته پر مدال المپيك قرار دارد، سومين رشته قايقراني)كانوي 
اساللوم، كانوي قايقراني و روئينگ، موج سواري و قايق بادباني( است كه در مجموع 126 مدال 
در اين رشته توزيع مي شود. دوچرخه سواري سومين رشته پر مدال است كه 66 مدال در آن 

در بخش هاي BMX، كوهستان، جاده و پيست توزيع مي شود. پس از آن ژيمناستيك قرار دارد 
كه در سه بخش هنري، ترامپولين و موزون در مجموع 54 مدال طال، نقره و برنز اهدا مي شود. 

تيراندازي هم با 45 مدال يكي ديگر از رشته هاي پر مدال در المپيك است. 
مجموع مدال هاي شش رشته پر مدال نش��ان مي دهد از هزار و 76 مدال توزيع شده، بيشتر 
از نصف مدال ها يعني 582 مدال تنها در اين رشته ها توزيع شده است. يعني شش رشته 54 
درصد مدال ها را دارند و 27 رشته ديگر نصف كمتر ديگر مدال ها را يعني 46 درصد. اينجاست 

كه اهميت رشته هاي پر مدال بيشتر از هميشه مشخص مي شود. 
نكته قابل تأمل اينكه  ورزشكاران اين شش رشته پرمدال هم در مجموع با 5هزار و 908 نفر 
نزديك به نيمي از رقابت كنندگان در المپيك را تش��كيل مي دهند. طبق آمار سايت رسمي 
المپيك، دووميداني با 2 هزار و 17 نفر بيشترين شركت كننده را داشته است، شنا با هزار و 464 
نفر، قايقراني، موج سواري و بادباني با هزار و 241 نفر، دوچرخه سواري با 538 نفر، تيراندازي 
با 356 نفر و ژيمناستيك با 292 ورزشكار، در رده هاي بعدي تعداد شركت كننده رشته هاي 

پر مدال هستند. 

 رشته هاي پر مدال كدام ورزش ها هستند؟

ورزشكاران توانمند كه در يك پروسه برنامه ريزي شده از رده هاي پايه پله به   
پله مي آيند، موفقيت در رشته هاي پر مدال را به ارمغان می آورند، موفقيتي كه 
حاصل سرمايه گذاري و استعداديابي است كه بر اساس برنامه هاي بلندمدت 
صورت مي گيرد. در پروسه توجه به رشته هاي پرمدال، ورزشكاران پر مدال هم 
تربيت مي ش��وند، قهرماناني كه در يك دوره رقاب��ت مانند المپيك، چندي��ن مدال را براي 

كشورشان كسب  و كمك مي كنند تا جايگاه اين كشور در جدول رده بندي باالتر برود. 
مدال آورترين ورزشكار المپيك هم يك شناگر امريكايي است؛ مايكل فلپس مشهور كه در 
چهار المپيك 2004، 2008، 2012 و 2106 توانست 28 مدال كسب كند، 23 مدال طال، 
3 نقره و 2 برنز، مدال هايي كه پيش بيني مي شود به سختي ورزشكاري بتواند ركورد آن را 
بشكند و از آن عبور كند.  آخرين نمونه از چنين ستاره هايي را در المپيك توكيو هم شاهد 
بوديم، با توجه به اينكه امريكايي ها در رشته هايي كه مدال هاي زيادي توزيع مي شود، در 
ادوار المپيك كارنامه موفق تري داشته اند، طبيعي است كه پر مدال ترين ورزشكاران تاريخ 
المپيك هم از اياالت متحده باشند.  در المپيك توكيو مي بينيم كه در رشته پر مدال شنا، 
امريكا 12 مدال طال فقط به دست آورده و پر مدال ترين ورزشكار المپيك هم يك شناگر 

امريكايي است. 
او كائلب درسل است كه توانست با كسب 5 مدال طال، بيشترين مدال را از نظر مرغوبيت به 
خودش اختصاص دهد و ستاره بازي هاي توكيو باشد. درس��ل در بازي هاي توكيو در شناي 
صد متر پروانه مردان، صد متر آزاد مردان، 4 در 100 متر آزاد مردان، 4 در 100 متر مختلط 
مردان و 50 متر آزاد مردان توانست 5 طال براي امريكا به دست بياورد و برنده ترين ورزشكار 
المپيك 2020 باشد. درسل با اين تعدادمدال طال، اگر يك كشور بود در رده پانزدهم جدول 

رده بندی توزيع مدال ها قرار می گرفت.
درسل با كسب پنج مدال طال، پنجمين امريكايي لقب گرفت كه از سال 1970، يعني در 50 
سال گذشته، در يك بازي المپيك پنج مدال طال كسب كرده است. مارك اسپيتز، مايكل 
فلپس، اريك هايدن و مت بيوندي چهار نفر ديگر بودند. او همچنين اولين شناگر تاريخ شنا 
در بازي هاي المپيك مدرن از سال 1896 بود كه در همان المپيك در 50 متر آزاد، 100 

متر آزاد و 100 متر پروانه مدال طال گرفته است. 
درسل كه در سن 25 سالگي توانست به اين افتخار بزرگ برسد، سومين فرزند از چهار فرزند 
خانواده است. يك برادر و دو خواهر، به عالوه پدرش همه شناگران رقابتي بودند كه ركورد زدند 

و در سطح دبيرستان و دانشگاه افتخارات كسب كردند. او و خواهران و برادرش شنا را در سنين 
پايين آموختند و او اولين بار در حالي كه تنها چهار سال داشت، آموزش شنا را فرا گرفت. 

به نوشته فرانس 24، قدرت او در نارضايتي او نهفته است. او مي گويد: »ممكن است كليشه اي 
باشد، اما من از ايس��تادن متنفرم. من هميش��ه مي خواهم جلو بروم. من به محمدعلي فكر 
مي كنم. من هميشه فيلم هاي او را در يوتيوب تماش��ا مي كنم. او مي دانست كه نمي خواهد 

ببازد و بايد آن را بيان كند.«
قهرمان امريكا كه شنا را از پنج سالگي آغاز كرده است، يك ورزشكار كامل محسوب مي شود. او 
همچنين ورزش هاي ديگري از جمله فوتبال و فوتبال امريكا انجام داده است. او در مصاحبه اي 
در اين باره مي گويد: »براي شناگران جوان مهم است كه رشته هاي ديگر را امتحان كنند. من 
هرگز قصد محدود كردن خودم را نداشتم. مهم نيست كه چه كاري را انتخاب مي كنيد يا در 

چه كاري مهارت داريد، همه چيز در مورد لذت بردن از انجام آن است.«
رده هاي دوم و سوم مدال آورترين، ستاره هاي المپيك توكيو باز هم مربوط به شناگران است 
كه توانسته اند پس از درسل، در رده هاي بعدي قرار بگيرند. اما مك كئون شناگر استراليايي 
مدال آورترين ورزش��كار المپيك توكيو بود كه البته مدال هايش به واسطه مرغوبيت در رده 
دوم قرار مي گيرد. مك كئون با كسب 7 مدال كه 4 طال و 3 برنز بود توانست بيشترين مدال را 
در المپيك توكيو به دست بياورد. مك كئون در 100 متر آزاد زنان، 4 در 100 متر آزاد زنان، 
4 در 100 متر مختلط زنان و 50 متر آزاد زنان، 4 مدال طال گرفت و در 4 در 100 متر ميكس، 

100 متر پروانه زنان و 4 در 200 متر آزاد زنان مدال برنز گرفت. 
مك كئون كه در المپيك 2016 ريو 4 مدال كس��ب كرده بود حاال مجموع مدال هاي خود را 
به 11 عدد رسانده اس��ت: 5 طال، 2 نقره و 4 برنز. حاال او پرمدال ترين ورزشكار استرالياست 
و از اين جهت از هموطنان خود، ايان تورپ و ليسل جونز پيشي گرفته است. مك كئون 27 
ساله و اهل بزيزبن استراليا  از خانواده اي شناگر متولد شده و از كودكي در رؤياي كسب طال در 
المپيك بوده است. او مي گويد: »از همان كودكي مي خواستم در المپيك ها يك كار متفاوت 

انجام بدهم. كاري كه او امروز به بهترين نحو انجامش داد.«
سومين مدال آور المپيك توكيو هم يك شناگر استرليايي است، كيلي مك كئون كه توانست 
3 طال و يك برنز به دس��ت بياورد. مك كئون در 100 متر كرال پش��ت زنان، 200 متر كرال 
پشت زنان بعالوه 4 در100 متر مختلط زنان طال گرفت و در 4 در 100 متر ميكس زنان هم 

به مدال بزنز رسيد. 

كارخانه توليد مدال

سهم 2صدم درصدي ايران از پر مدال ها

نقش پرمدال ها در ارتقاي جايگاه 


