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4 lutego 2022 roku rozpoczęły się XXIV
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.
Impreza potrwa do 20 lutego, a stolica
Chin jest pierwszym w historii miastem,
które zorganizowało zarówno letnie, jak i
zimowe igrzyska.
Sportowcy będą rywalizować w 15
dyscyplinach takich jak: biathlon, bobsleje
(w tym skeleton), curling, hokej na lodzie,
saneczkarstwo, łyżwiarstwo (figurowe,
short track i speed skating). Dyscypliny
zimowych igrzysk olimpijskich to także
narciarstwo biegowe, alpejskie, freestyle,
kombinacja norweska, skoki narciarskie i
snowboard.

Obiekty sportowe na
zimowe igrzyska w
Pekinie
Obiekty, na których będzie miała miejsce
rywalizacja podczas zimowych igrzysk
2022 znajdują się w trzech strefach:
• w Pekinie
• w regionie Yanqing
• w regionie Zhangjiakou.

Pekin
Na Stadionie Narodowym w Pekinie odbędzie się ceremonia otwarcia i
ceremonia zamknięcia. Ponadto miasto będzie gospodarzem zawodów
big air w snowboardzie i narciarstwie dowolnym oraz wszystkich
dyscyplin, które zostaną rozegrane na lodzie: łyżwiarstwa szybkiego,
łyżwiarstwa figurowego, short tracku, curlingu, olimpijskiego turnieju w
hokeju na lodzie.

https://youtu.be/SSgWt77gvtE

YANQING
Yanqing to górzyste przedmieście Pekinu. Położone 75 kilometrów na
północny zachód od centrum Pekinu – to górzyste przedmieście stolicy
Chin, gdzie znajdują się liczne gorące źródła, parki narodowe, ośrodki
narciarskie oraz część (Badaling) Wielkiego Muru Chińskiego. Obiekty
sportowe w tym obszarze są przygotowane przede wszystkim pod
zawody ślizgowe – bobsleje, saneczkarstwo i skeleton, a także
narciarstwo alpejskie.
https://youtu.be/EVbfBSTOXRw

ZHANGJIAKOU
Zhangjikou, położony ok. 200 km na północny zachód od stolicy Chin
jest popularnym ośrodkiem narciarskim. W tym obszarze odbędzie się
większość zawodów snowboardowych i narciarskich w tym: narciarstwo
dowolne, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska i
biathlon.
https://youtu.be/PiSKPo5vpnc

Jeśli chodzi o reprezentację Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich 2022, "białoczerwoni" wystartują w biathlonie, skokach narciarskich, biegach narciarskich, kombinacji
norweskiej, narciarstwie alpejskim, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, short
tracku, snowboardzie i saneczkarstwie.

Pekin 2022. Pierwsza eko-olimpiada
Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia,
zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie będą
najbardziej ekologicznymi (zielonymi) igrzyskami
w historii. 26 obiektów sportowych będzie
zasilanych w 100% energią odnawialną.
Miasto Zhangikou posiada jedne z najlepszych w
Chinach zasobów wiatrowych i słonecznych.
Odnawialne źródła energii stanowią prawie
połowę produkcji energii elektrycznej. Komitet
Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie dąży do tego, aby igrzyska były neutralne
pod względem emisji dwutlenku węgla.

Organizatorzy zimowych igrzysk w
Pekinie opracowali kompleksowy plan,
aby w pełni wykorzystać istniejące już
obiekty, promując jednocześnie
standardy ekologicznego budownictwa.
Yanqing i Zhanjiakou skorzystają z
dziedzictwa olimpijskiego w zakresie
transportu publicznego i budynków
infrastruktury miejskiej

Jak informują chińskie media państwowe, podczas igrzysk olimpijskich ponad
85 procent pojazdów publicznego transportu ma zasilanie bateriami,
wodorowymi ogniwami paliowymi lub gazem ziemnym.
Warto również zaznaczyć, że do tej pory żaden kraj-gospodarz zimowych
igrzysk olimpijskich nie wykorzystywał dwutlenku węgla zamiast szkodliwego
freonu do tworzenia lodowisk.
Takim sposobem powstał ogromny tor do łyżwiarstwa szybkiego o
powierzchni 12 tys. metrów kwadratowych. Powyższe rozwiązanie pomoże
znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.
Wykorzystanie zielonej energii elektrycznej podczas zimowych igrzysk w
Pekinie w 2022 roku jest pozytywnym działaniem w odpowiedzi na
zrównoważone wymagania olimpijskiej agendy 2020 i nowych przepisów.
Igrzyska zdecydowanie odegrają ważną rolę w rozwoju chińskiego przemysłu
czystej energii.

Logo
Logo XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie zostało
zaprojektowane przez artystkę Lin Cunzhen, wykładowczynię Centralnej
Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie. Inspiracją do stworzenia logo na
igrzyska w Pekinie był chiński znak 冬, który oznacza „zimę”. Emblemat w
górnej części ma przypominać łyżwiarza, a dolna część logo igrzysk
symbolizuje narciarza.
Motyw między nimi, przypominający wstęgę, symbolizuje faliste góry Chin,
ale także obiekty olimpijskie, trasy narciarskie i lodowiska. Logo ZIO w
Pekinie ma również wskazywać na fakt, że sportowa impreza zbiega się z
chińskim Nowym Rokiem. Zaprojektowane przez Cunzhen logo łączy
tradycyjne i nowoczesne elementy chińskiej kultury, a także cechy
ucieleśniające pasję i witalność sportów zimowych.
Czerwony i żółty to kolory flagi narodowej Chin, które w Państwie Środka
symbolizują pasję, młodość oraz witalność. Nie mniej ważne od logo
igrzysk, jest także oficjalne motto olimpiady. To brzmi „Razem dla wspólnej
przyszłości”.

Medale

Pięć kręgów umieszczonych na medalach ma być, według
pomysłodawców, ucieleśnieniem jedności nieba, ziemi i ludzkich serc.
Wygląd krążków nawiązuje do tych, jakimi dekorowano sportowców
podczas letnich igrzysk w Pekinie w 2008 r., tam również użyto
cennego, rzadkiego minerału, jakim jest jadeit. Koncentryczne kręgi
nawiązują także do symboliki kół olimpijskich.
Ten element ma podkreślać to, że stolica Chin jest pierwszym miastem
w historii, które organizuje letnią i zimową edycję igrzysk. Przy
projektowaniu medali zatrudniony był Hang Hai, który należał do grupy
opracowującej koncepcję wyglądu medali olimpijskich w 2008 r.

Maskotka
Sportowców w zmaganiach dopingować będzie Bing Dwen Dwen –
oficjalna maskotka XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
Bing Dwen Dwen to panda wielka uznana za narodowy skarb Chin. Nie
jest to jednak zwyczajna panda, bo maskotka tegorocznych zimowych
igrzysk olimpijskich jest obdarzona niezwykłymi, kosmicznymi mocami.
W języku mandaryńskim „Bing” ma kilka znaczeń, chociaż
najczęstszym jest lód. Słowo to symbolizuje również czystość i siłę.
„Dwen Dwen” natomiast oznacza moc i życie, a także nawiązuje do
dzieci.
Nowa maskotka olimpijska będzie ambasadorem sportów zimowych
przynosząc radość uczestnikom i wszystkim obserwującym zmagania
w Pekinie.
https://youtu.be/LIKsPsG8t-Y
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