REVISTA ELI

ESPORTS D'HIVERN
Bobsleigh
El bobsleigh o "bob" és un esport olímpic d'hivern. El
"bob" té origen als Alps suïssos a les darreries del segle
XIX. La Federació Internacional de Bobsleigh es va
fundar el 1923. En les seves primeres dècades de vida
el "bob" tenia poc a veure amb el que és en l'actualitat,
ja que els materials, el disseny i les pistes han canviat
completament. Abans d'aquesta data els participants
havien de tenir un gran pes corporal si volen tenir
alguna oportunitat de triomf. Les velocitats superen
amb freqüència els 150 km per hora i els corredors
suporten forces de fins a 4 o 5 de Força g.

Luge
Tot i que les curses de trineus són molt antigues,
trobant-se cròniques en documents de fa diversos
segles a països com ara Noruega, la "luge" com a
esport organitzat data de finals del segle XIX. Es
considera com a punt d'arrencada una competició que
va tenir lloc a Davos, Suïssa, el 1883 amb la participació
de set països.

Skeleton
El tobogan va néixer a finals del segle XIX a la localitat
suïssa de Saint Moritz, quan un anglès anomenat L. P.
Child va introduir un nou trineu de metall amb una
forma que recordava un esquelet humà i que a la
llarga li atorgà el nom que té en anglès i que
literalment, en català, vol dir esquelet. De forma oficial
es començà a practicar al Club Alpí de Konigsee a
Alemanya, on es pot trobar la pista de tobogan més
antiga que existeix.
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Trineu amb gossos
El "múixing" (de l'anglès "mushing") és tant un esport com
una forma de transport que es caracteritza per l'ús de
gossos de tir. Consisteix a lliscar sobre la neu fent servir
un trineu o uns esquís, empesos per nou gossos. El terme
prové de la paraula francesa "marche", utilitzada per
ordenar al grup de gossos que iniciïn la marxa.

Cúrling
El cúrling és un esport de precisió similar a les bitlles
angleses o a la petanca, que es practica en una pista de
gel, competint dos equips de quatre participants
cadascun. L'objectiu és fer lliscar vuit pedres de granit
amb un pes de 20 kg sobre la superfície lliscant a través
d'un passadís de 44,5 metres de longitud i 4,75 metres
d'amplada. Una vegada realitzats tots els llançaments, es
puntua en funció de la proximitat d'aquestes pedres a la
diana marcada al final del passadís. Es practica sobretot
al Canadà i el nord d'Europa, on fins i tot existeix una
destacada lliga professional. El cúrling és un esport de
cavallerositat exquisida, com mostra el fet que els
àrbitres amb prou feines han d'intervenir durant el
desenvolupament d'un partit, o la norma per la qual
l'equip guanyador ha de convidar al perdedor a una
consumició, en un acte de companyonia entre companys
de joc que fa palès el sentit d'unió que hi ha entre tots els
jugadors de cúrling

Salts d'esquí
Els salts d'esquí són una de les proves més espectaculars
dins dels esports d'hivern, i resulten atractius fins i tot
per als que no són molt aficionats a aquests esports. És
una prova que té una gran dificultat tècnica i per això
requereix molta preparació, ja que l'esquiador no només
ha de saltar el més lluny possible, sinó que ha d'aterrar
sense contratemps. Un accident no només li restaria
puntuació sinó que sovint té conseqüències molt
dolentes per l'esportista. Per si no n'hi hagués prou,
durant el vol ha de tenir cura amb l'harmonia i l'estètica
del moviment, ja que a més de la distància uns jutges
valoraran l'estil, influint tots dos factors en la puntuació
final.
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