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ELI

ESPORTS

ESPORTS D'ESTIU MINORITARIS

-

Busseig
Flyboard
Surf de rem
Kitesurf
Volei platja
Tennis platja
Bossaball

Anabel Caballero,Mercè Rojas

- Rafting
- Barranquisme
- Patinatge de velocitat
- Downhill
- Scooter
- Minigolf
- ciclobol
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El ciclobol consisteix a
jugar a futbol
damunt
d'una bici i fer gols
colpejant la pilota amb les
llandes, normalment, de la
roda davantera.
Els equips estan formats
per entre dos I cinc
jugadors, ja que, si no, no hi
hauria prou espai per
poder jugar-hi.

El busseig, també anomenat
submarinisme
o escafandrisme
és l'acte per mitjà del qual l'ésser
humà se submergeix en cossos
d'aigua, ja sigui el mar, un llac, un
riu, un planter inundat o una
piscina, per tal de desenvolupar-ne
una
activitat
professional,
recreativa, de recerca científica o
militar amb ajuda o sense

Flyboard: Consisteix en
una taula sota els peus
amb dos potents dolls que
permeten
volar
sobre
laigua.
La
taula
va
connectada a una moto
aquàtica, i la pressió es
controla amb un dispositiu
sense fil que es porta a la
mà.
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El surf de rem és una antiga
forma de deslliçament en la
qual el navegant utilitza un
rem o pala per propulsar-se
per l'aigua mentre es troba
dempeus sobre una taula de
surf. Aquesta disciplina té el
seu origen en els pobles
polinesis.

El kitesurf és un esport
extrem de lliscament sobre
l'aigua en què el vent
propulsa un estel de tracció
(kite, en anglès) unit al teu cos
mitjançant un arnès, perquè
naveguis en una taula sobre
les onades (wave riding) o
facis maniobres a l'aire
freestyle).
El voleibol de platja,
voleibol de platja o
vòlei-platja
és
una
variant del voleibol que
es juga sobre sorra,
generalment a la platja,
encara que són molt
populars els tornejos
en localitats de l'interior
amb camps artificials.
És una
disciplina
olímpica des dels Jocs
Olímpics d'Atlanta 1996
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El tennis platja, anomenat
internacionalment beach tennis,
és un esport de raqueta,
considerat una modalitat del
tennis convencional.

El Bossaball és un esport d'equip
originari d'Espanya i que va ser
conceptualitzat pel belga Filip
Eyckmans l'any 2005. El Bossaball és
un joc de pilota entre dos equips,
que combina elements de voleibol,
futbol i gimnàstica amb música en
un esport.

El ràfting o davallada de barrancs o
en aigües vives és un esport
consistent en baixar per aigües
braves en una llanxa pneumàtica,
amb l'ajuda de pales, esquivant les
roques del camí i evitant en tot
moment la caiguda dels embarcats a
l'aigua.
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El barranquisme o també conegut
com a descens de barrancs és una
activitat esportiva relacionada amb
l'espeleologia,
el
senderisme,
l'escalada i l'alpinisme d'una banda,
i amb els esports aquàtics per altra.

El patinaje de velocidad
sobre hielo es un
deporte olímpico de
invierno consistente en
carreras sobre diversas
distancias en una pista
de hielo de forma
ovalada.

El descens de BTT és un esport
practicat
amb
bicicleta
de
muntanya i que inclou diferents
modalitats: el cross country, el
dual eslàlom o el trial, entre
d'altres. El seu objectiu és posar
a prova la velocitat i altres
habilitats addicionals tals com
evitar obstacles.
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El Scootering, també conegut com Freestyle Scootering, és un esport que
utilitza el patinet o monopatí per fer tot tipus d' acrobàcies. Els trucs que
realitzen i l'estètica que aconsegueixen són molt semblants als practicats
amb les BMX o el mateix skateboarding.

El minigolf, també conegut com minigolf, mini-putt, goofy golf, crazy
golf o putt-putt, és una branca de l’esport del golf que se centra
únicament en l’aspecte lúdic L’objectiu del joc és aconseguir ficar la
pilota al forat amb el menor nombre de cops possibles..
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