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Els Jocs Olímpics

Futbol i rugbi

Les pistes de terra batuda 
de Roland Garros 

Els ciclistes del Tour de França

Judo, boxa, karate, sumo, esgrima, 
gimnàstica...

Doma, volteig, raid... a cavall!

Curses, salt de llargada, llançament de 
pes... és a dir, atletisme

Pilotes de bàsquet, voleibol 
i handbol

Nedadors, bussejadors, 
jugadors de waterpolo... 

Esports d’hivern

Vaixells, planxes de windsurf, 
de surf...
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TROBA'LS

L’esport és gairebé tan vell com el món!
Va fer la seva primera aparició durant l’Edat Antiga, en els jocs 
organitzats a Olímpia, a Grècia; després van romandre inactius 
durant uns quants segles abans de conquerir definitivament el 

planeta a principis del segle XX.
Individual o col·lectiu, extrem o artístic, d’hivern o d’estiu, n’hi 

ha per a tots els gustos. Esforç, rècords, emocions, aventures 
humanes... l’esport és un espectacle meravellós, popular, 

universal, en constant renovació i on sempre es produeixen 
situacions inèdites.

Preparats, llestos, busqueu!

En aquest llibre s’hi amaguen esportistes de tot 
tipus: els hauràs de trobar enmig de la multitud.

L’has vist? La nostra estimada mascota s’amaga 
en totes les escenes. Cerca-la!

TOTS!
Quin embolic!
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Jutges pertot arreu 

Per garantir que les proves es realitzen 
correctament i que ningú no fa 
trampes, els jutges són pertot arreu 
de l’estadi. Actualment compten 

amb l’ajuda d’elements tècnics. En les curses, els 
tacs de sortida detecten les sortides falses amb 
els seus sensors electrònics. Si un corredor surt 
abans, queda desqualificat immediatament 
A la sortida dels salts, les càmeres indiquen si 
l’atleta ha trepitjat la línia. 

Atletes perfectes 

En dos dies, els atletes de 
decatló disputen quatre curses 
(100 m, 400 m, 110 m tanques i 
1.500 m), realitzen tres salts (de 

longitud, altura i perxa) i tres llançaments 
(pes, disc i javelina). Les dones participen en 
l’heptatló (set proves). L’or se l’emportarà 
qui obtingui més punts en el total de les 
proves. Això significa que s’ha de rendir a 
un nivell alt en cada disciplina, fet que és 
extremadament complicat.

Autèntics cangurs 

El triple salt requereix 
velocitat, coordinació i 
explosivitat. Després d’una 

cursa per agafar impuls, l’atleta aterra 
sobre un peu, torna a propulsar-se i fer 
un salt idèntic, abans d'aterrar molt lluny 
en la fossa d'arena. El 1995, el britànic 
Jonathan Edwards va aconseguir un 
magnífic salt de 18,29 m que encara no 
s’ha superat. El rècord mundial del salt 
de longitud el té des de 1991 l’americà 
Mike Powell amb 8,95 m.

AL CAPDAMUNT 

Després d’una cursa 
ràpida de 50 m per agafar impuls, els 
saltadors de perxa han de superar una 
barra horitzontal que està col·locada a 
diferents metres d’altura; poden tocar-
la però no pot caure. Conegut com el 
Tsar, l’ucraïnès Serguei Bubka fou el 
primer home a superar els 6 m en el 
salt de perxa el 1985. El seu rècord s'ha 
mantingut invicte trenta anys fins 
que el francès Renaud Lavillenie el va 
superar el 2014.

Sense alè 

La marató commemora 
les proeses del soldat grec 
Filípides, el qual el 490 aC 

va tornar corrent des de Marató per 
anunciar al poble d’Atenes la victòria 
contra els perses. Finalitza a l’estadi 
després d’un recorregut de 42,195 km. 
Els corredors de fons han de ser 
estratègics per poder gestionar el 
cansament i els atacs dels adversaris. 

L’esprint

La prova reina són els cent metres 
llisos, en la qual competeixen els 
atletes més ràpids del món. Ningú 

ha batut encara els 9,58 s del rècord establert 
el 2009 pel jamaicà Usain Bolt. La dona, 
la més ràpida, Florence Griffith-Joyner, ho 
va fer en 10,49 s. Un esprintador recorre 
2,40 m amb una única gambada! El relleu 
4 x 100 m és una altra prova molt esperada: 
els corredors es passen un testimoni perquè 
el company següent continuï la cursa… però 
si els cau, perden.

En totes les disciplines, els atletes només tenen 
una cosa en ment: superar uns centímetres o unes 

centèsimes de segon. Els espectadors amb prou feines 
tenen temps d’avorrir-se, ja que l’espectacle és a 

qualsevol banda, amb diferents proves a la vegada. 
Sovint, les proves duren hores, com el llançament de 
pes, però hi ha curses que duren només uns segons. 

Benvinguts 
al meeting 

d’atletisme!
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TOTS!
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