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ZLATA MEDALJA KOLIKO SO MEDALJE V RESNICI VREDNE  Zlata medalja v nasprotju z običajnim mnenjem skoraj ni narejena iz zlata. Večinoma je iz srebra. Pri izdelavi upoštevajo pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki zahtevajo v njej vsaj 6 g zlata. 

Zlata medalja za OI London 2012 (premer 85 mm, debelina 10 mm) tehta 412 gramov, od tega je 6 g (1,34%) zlata, 380 g (92,5%) srebra in 26 g (6,16%) bakra. Njena kovinska vrednost je 530,00 evrov. Srebrna medalja (premer 85 mm, debelina 9 mm) je težka 400 g. Sestoji se iz 370 g (92,5) srebra in 30 g (7,5%) bakra. Njena kovinska vrednost je 270,00 €. Bronasta medalja (premer 85 mm, debelina 8 mm) je težka 357 g. Narejena je iz 346 g (97%) bakra, 9 g (2,5%) cinka in 2 g (0,5%) kositra. Njena kovinska vrednost je le 3,85 €. Letošnje medalje so največje in najtežje doslej. Najdražje zlate medalje so podelili v Stockholmu leta 1912. Ker vsebujejo več zlata, je njihova današnja kovinska vrednost okrog 992,00 evrov. Zlato, srebro in baker so iz rudnika Kennecott Utah Copper Mine, Salt Lake City, ZDA in iz Oyu Tolgoi Project v Mongoliji. Cink so pripeljali iz Avstralije, kositer so nakopali doma v rudniku Cornwall. Izdelavo 4.700 olimpijskih in paraolimpijskih medalj so zaupali Royal Mint HQ, Llanstisant, Južni Wales. Za vsako so porabili 10 delovnih ur in  opravili 22 delovnih postopkov.  Medalje je oblikoval David Watkins, angleški umetnik. Na prvi strani je vedno isti motiv – grška boginja zmage Nike stopa iz Partenona, da prispe v gostiteljsko mesto. Druga stran je prepuščena oblikovalcu. Na igrah so opravili 302 podelitve medalj v 26 športnih disciplinah.   

  
Kovinska vrednost medalj podaja vrednost glede na težo kovine. Izdelavna 

vrednost je strošek izdelave. Tekmovalno vrednost lahko oceni samo prejemnik medalje. Le on ve koliko dela, znoja in truda ter sreče je bilo potrebno, da se je vse tako sestavilo, da je bila medalja osvojena. Športna vrednost je tista, ki jo olimpijski komiteji določijo kot nagrado za osvojitev medalje. Obstaja še zbirateljska vrednost, saj nekateri atleti svoje medalje prodajo zbiralcem medalj. Slovenija je na letošnji olimpijadi osvojila po eno zlato in srebrno ter dve bronasti medalji. Skupna kovinska vrednost je 530 + 270 + 3 x 3,85 = 811,55 evrov (dve bronasti medalji v dvojnem dvojcu!). Športna vrednost medalj (Slovenski olimpijski komite in Ministrstvo za šport, …) je letos za zlato 44.000 €, srebrno 32.500, za bronasto pa 22.000, torej skupaj 120.500 evrov. Nekatere države so samo za zlato namenile več kakor 200.000 evrov. K tej vsoti je potrebno prišteti še nagrade s strani sponzorjev. 


