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Esports
Jocs Olímpics d'Hivern
Vancouver 2010
Els XXI Jocs Olímpics d'Hivern s'han realitzat a la
ciutat de Vancouver, Colúmbia Britànica, Canadà,
entre el 12 i el 28 de febrer del 2010.

amb un pes de 20 Kg sobre la lliscant superfície a
través d'un un passadís de 45,5 metres de longitud
i 4,32 metres d'amplada.
Esquí acrobàtic: modalitat de competició d'esquí
artístic i acrobàtic que consisteix en un descens
per una pista al llarg de la qual cal fer una sèrie de
passes.
Esquí alpí: Consisteix en lliscar sobre pendents
coberts de neu amb esquís llargs i estrets
subjectats a cada peu.
Esquí de fons: consisteix a desplaçar-se per
superfícies nevades amb l'ajuda d'esquís.
Hoquei sobre gel: Els jugadors es mouen patinant
sobre el gel, arribant a assolir elevades velocitats.

Mapa de Vancouver

La ciutat de Vancouver va ser escollida pel Comitè
Olímpic Internacional per damunt de les
candidatures de Pyeongchang, Corea del Sud, i
Salzburg, Àustria. Aquesta era la tercera
candidatura en la que es presentava Vancouver a
uns Jocs Olímpics d'Hivern, i ha estat la tercera
vegada que els Jocs Olímpics s'han celebrat a
Canadà, després de Montreal 1976 i Calgary 1988.
El cost d'aquests Jocs ha estat estimat en $1.400
milions de dòlars canadencs.

Luge: Forma part dels esports de descens en
trineu, juntament amb el bobsleigh i l'skeleton.
Luge significa trineu lleuger.

Quins esports hi han estat presents?
Combinada nòrdica: Consisteix en una combinació
de dues proves: una de salts en esquí des d'un
trampolí, i l'esqui de fons.
Curling: L'objectiu és llançar 8 pedres de granit

Bobsleigh

Mascotes dels Jocs Olímpics d'Hivern
a Vancouver 2010
Tres mascotes van ser triades basades en animals
de la mitologia aborigen canadenca:
Molla (un petit "ós marí", meitat orca i meitat
goso Kermode).

Quatchi (un sasquatch) i Sumi (un esperit
guardià, barreja del thunderbird i un ós negre).
Els acompanya Mukmuk, una marmota, però que
no és mascota oficialment.

