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James Pearce adalah Koresponden Olimpiade BBC untuk London 2012, yang
meliput Olimpiade setiap langkah sejak dimulainya proses penawaran pada tahun
2001. Di samping peran itu ia juga Koresponden Berita Olahraga, melaporkan dari
acara olahraga terbesar di dunia untuk acara utama BBC. buletin berita televisi
selama dua dekade terakhir.

Topics
Facilitators

Koresponden pemenang penghargaan, James dengan bebas mengakui memiliki
salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Sebut saja, dia sudah melaporkannya. 4 Piala
Dunia, 4 Olimpiade Musim Panas, 3 Olimpiade Musim Dingin, 3 Kejuaraan Sepak
Bola Eropa dan 3 Pertandingan Persemakmuran merupakan awal dari daftar yang
sangat panjang. Selain itu, jika hanya dibayar untuk melakukan perjalanan dunia
melaporkan olahraga tidak cukup baik, dia juga memiliki hak istimewa untuk
menjadi Koresponden Olimpiade Olimpiade London 2012, bekerja tepat di jantung
Olimpiade sepanjang 2001 hingga musim panas 2012 yang tak terlupakan.
Jika dia terlihat muda untuk seseorang yang sudah sangat berkarir dalam karirnya,
itu karena dia mulai muda. Bahkan, di usianya yang baru 23 tahun ia menjadi
reporter termuda yang pernah ada untuk berita utama BBC One Six o 'Clock News.
Sejak itu dia hampir tidak berhenti untuk bernapas, bekerja untuk semua program
berita profil tertinggi BBC. Suatu hari biasa mungkin dimulai dengan penampilan di
program Today Radio 4 dan tidak berakhir sampai Jeremy Paxman selesai
memanggang dia di Newsnight.
Bekerja sebagai Koresponden Olah Raga untuk BBC membutuhkan banyak
keserbagunaan. Selama karirnya, James menuangkan bir ke seluruh tubuhnya oleh
penggemar sepak bola selama siaran langsung di Eindhoven, harus berbicara di
atas keributan sejuta orang sebelum semi-final Piala Dunia 2002 di Seoul,
mengangkat dirinya dari belakang setelah jatuh di atas es selama demonstrasi
keriting yang disiarkan televisi, dan juga melanjutkan dengan jurnalisme yang baik
yang telah memberinya reputasi sebagai salah satu jurnalis olahraga terbaik di
Inggris.
James-lah yang menyampaikan berita bahwa pembukaan stadion Wembley yang
baru harus ditunda lebih dari satu tahun karena masalah dengan proyek konstruksi.
Pengungkapan James bahwa tim tawaran Inggris untuk Piala Dunia 2018 telah
memberi hadiah kepada pemilih FIFA dengan tas tangan mewah untuk istri mereka
menyebabkan pengunduran diri yang terkenal. Dan Komite Olimpiade
Internasional harus membuka penyelidikan beberapa bulan sebelum London 2012
ketika James menemukan bahwa tiket sponsor dijual secara ilegal untuk
mendapatkan keuntungan.
London 2012 tidak diragukan lagi menjadi puncak acara James'career. Itu adalah
puncak dari perjalanan sebelas tahun baginya. Sebagai Koresponden Olimpiade, ia
memimpin banyak liputan Berita BBC London 2012 sejak awal penawaran. Dia
mengudara di lokasi BBC di Singapura, bersama Sue Barker, ketika London terpilih

sebagai tuan rumah pada tahun 2005. Pada tahun 2012 ia memiliki kursi di samping
ring untuk banyak acara penting Olimpiade. Malam demi malam laporannya adalah
berita utama di semua buletin televisi BBC. Dia menggambarkan kepada dunia
prestasi para atlet seperti Mo Farah, Sir Chris Hoy dan Jess Ennis.
Jauh dari pekerjaan, loyalitas sepak bola James terletak pada Aldershot Town - dia
tetap setia pada klub lokalnya sejak dia masih kecil. Dia bermimpi bahwa suatu hari
dia akan dapat melaporkan timnya melakukan debut di Wembley. Stadion itu
menjadi tuan rumah salah satu acara penyiaran yang paling membanggakan. Dia
diundang untuk mencetak gol pertama di venue baru. Dia mengenakan helm
pembangun dan sepatu bot wellington pada saat itu, tetapi berhasil menemukan
bagian belakang jaring dari jarak dua meter. James membuat pilihan yang sangat
baik sebagai pembawa acara Anda, Fasilitator Konferensi, Ketua dan dapat berbagi
banyak anekdot dalam karirnya, sebagai pembicara setelah makan malam Anda.
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