IX Olimpíada – Amesterdão 1928

País – Holanda
Data – De 17 de Maio a 12 de Agosto
Nº de atletas – 2883
Nº de países – 46
Nº provas desportivas – 109 em 15 modalidades

Participação de Angola – Só participou a partir dos Jogos Olímpicos de
Moscovo em 1980.

Destaques:

Os jogos de Amesterdão destacam-se por serem os primeiros em que as
mulheres estão autorizadas a participar nas provas de atletismo.
A Norte-americana Betty Robinson foi a primeira mulher a conquistar
uma medalha de ouro no atletismo na prova dos 100 metros.

A cerimónia de abertura foi realizada com grandiosidade no
magnífico estádio Olympisch, construído de raiz para os
Jogos, com lotação para 65 000 espectadores.
O estádio Olympisch foi também o local onde se realizaram as provas de atletismo,
tornando-se o epicentro dos jogos Olímpicos de Amesterdão,

Pela primeira vez nos jogos da era moderna, a Chama
Olímpica esteve acesa do início ao fim das competições.

Também foi em Amesterdão que a Grécia foi a primeira nação a desfilar na cerimónia
de abertura, e a Holanda país anfitrião em último. Este protocolo tornou-se definitivo
em todas as edições dos jogos e permanece até hoje.

Pela primeira vez na história, uma edição dos jogos foi realizada sem a
presença do Barão de Coubertin, principal mentor dos Jogos Olímpicos
da era moderna e á data presidente do C.I.O. (Comité Internacional
Olímpico), o Barão afastou-se do cargo em 1925, acreditando que sua missão estava
cumprida.

No decorrer da prova dos quartos de final para a competição
de remo, o remador australiano Henry Pearce parou para
deixar passar uma família de patos que atravessava em fila
frente ao seu barco.
Ainda assim Pearce conseguiu ganhar a eliminatória e acabaria por conquistar a
medalha de ouro na final, a única da Austrália nestes Jogos.

O japonês Mikio Oda tornou-se o primeiro asiático campeão olímpico
com um triunfo no triplo salto.

