XXI Olimpíada – Montreal 1976

País – Canadá
Data – De 17 de Julho a 1 de Agosto
Nº de atletas – 6028
Nº de países – 92
Nº provas desportivas – 198 em 21 modalidades

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

Destaques:
Estes foram os primeiros Jogos marcados por um grande boicote. Lideradas pela
República do Congo, 26 nações africanas não compareceram nos jogos Olímpicos de
Montreal em protesto com o C.I.O. (Comité Internacional Olímpico) por esta instituição
não suspender a Nova Zelândia de participar nos jogos, após este pais ter autorizado
uma digressão da sua selecção nacional de rugby pela África do Sul, país que se
encontrava suspenso da comunidade internacional por causa da política racista do
Apartheid.

Um momento caricato mas que espelha a má organização geral destes jogos, foi quando
no seguimento de uma chuva forte, a Pira Olímpica simplesmente apagou. Numa atitude
desesperada ela foi acesa de novo por um funcionário do estádio com um isqueiro.
O Comité Organizador mandou a pira ser novamente acesa com o fogo de reserva.

A ginasta romena Nadia Comaneci, de apenas 14 anos, foi
a super estrela de Montreal, sendo a primeira atleta da
história a receber a nota perfeita de 10.0 nesta modalidade,
na prova de paralelas assimétricas. A nota teve que ser
apresentada nos placares electrónicos do ginásio como
1.00, pois até então os placares da ginástica não eram fabricados com dois dígitos antes
da divisão da fracção, já que a nota 10 era considerada impossível. Comaneci
conquistaria três medalhas de Ouro (geral individual, paralelas assimétricas e trave
olímpica) uma medalha de Prata (equipas) e uma medalha de Bronze (exercícios no
solo) receberia ainda nada mais nada menos que outras seis notas 10 da equipa de
jurados durante a competição.

Clarence Hill, das Bermudas, conquistou a medalha de bronze na
categoria super-pesados do Boxe, dando ao seu pequeno país a honra de
se tornar a nação de menor população do mundo (53.500 habitantes na época) a ganhar
uma medalha nos Jogos Olímpicos.

