
Quadro de medalhas (atualizado às 18h de sexta-feira)
PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
1º China 26 9 6 41 
2º Estados Unidos 14 13 19 46 
3º Alemanha 8 2 4 14 
4º Coréia do Sul 6 9 3 18 
5º Itália 6 4 4 14 
6º Japão 6 4 3 13 
7º Austrália 5 5 8 18 
8º Rússia 3 8 8 19 
9º França 3 8 7 18 
10º Reino Unido 3 2 3 8 
43º Brasil 0 0 4 4 

Da largada à chegada são dez segundos.
Neste sábado, levando em conta os con-
correntes, é bem provável que dure até
menos. Talvez justamente por isso seja a
mais famosa e esperada prova em cada

edição dos Jogos Olímpicos. Os 100m rasos despertam
a atenção como nenhuma outra disputa na Olimpíada.
Ainda mais quando se tem a chance de ver, correndo
lado a lado, o atual recordista, o ex-detentor da marca
e o campeão mundial da prova.

Nas eliminatórias dessa sexta-feira, já foi possível
ter uma idéia do que será o embate entre Usain Bolt

(JAM), Asafa Powell (JAM) e Tyson Gay (EUA). Maiores
velocistas da atualidade, os três são apontados como
as grandes estrelas dos 100m rasos na Olimpíada.

Bolt, atual homem mais rápido do mundo, mal pre-
cisou se esforçar para garantir uma vaga na decisão.
Dono da marca de 9s72, o jamaicano chegou a olhar
para os lados, quando estava próximo à linha de che-
gada, para se certificar de que ninguém estava na sua
“cola”. Ao ver que venceria com folga, Bolt relaxou e
diminuiu o passo, economizando energia para a se-
mifinal deste sábado, às 9h05min, e para a grande
decisão, às 11h30min (horários de Brasília).

Favorito para vencer a prova, o jamaicano foi o pri-
meiro entre os 16 classificados para a semifinal, com o
tempo de 9s92. Seu compatriota e ex-recordista mun-
dial, Asafa Powell, ficou em quarto, com 10s02. Já o
campeão mundial da prova, o norte-americano Tyson
Gay, classificou-se com o nono tempo: 10s09.  

Sem tradição na disputa, os brasileiros acabaram
ficando pelo caminho. Vicente Lenílson foi o sétimo em
sua bateria na eliminatória (liderada por Powell) com
10s31. Já José Carlos Moreira, o Codó, encerrou sua
participação na prova com a sexta colocação na segun-
da série, com apenas um centésimo a mais.

A mais aguardada das provas Semifinal
Usain Bolt (JAM) 9s92 
Churandy Martina (AHO) 9s99 
Richard Thompson (TRI) 9s99 
Asafa Powell (JAM) 10s02 
Darvis Patton (EUA) 10s04 
Marc Burns (TRI) 10s05 
Kim Collins (SCN) 10s07 
Walter Dix (EUA) 10s08 
Michael Frater (JAM) 10s09 
Tyson Gay (EUA) 10s09 
Francis Obikwelu (POR) 10s09 
Tyrone Edgar (GBR) 10s10 
Samuel Francis (QAT) 10s11 
Derrick Atkins (BAH) 10s14 
Martial Mband Jock (FRA) 10s16 
Naoki Tsukahara (JAP 10s23
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Disputa dos 100m rasos, que tem como atual recordista Usain Bolt (9s72), é considerada a disputa mais empolgante do atletismo. A grande final ocorre neste sábado, às 11h30 (de Brasília) e surge com pelo menos três atletas como grandes favoritos
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Fábio Luiz tenta, junto com Márcio, avançar para as quartas-de-final no vôlei de praia

A manhã de sábado reserva jogos disputadíssimos pelas oita-
vas-de-finais no vôlei de praia masculino. Às 7h (horário de
Brasília), a dupla número 2 do país, Márcio e Fábio Luiz,
encara os japoneses Asahi e Shiratori, que se classificaram
com apenas uma vitória e duas derrotas no Grupo F. 

“Agora é que realmente começa. Perdemos quando podíamos perder, e
agora é a hora em que se separam os homens dos meninos”, arriscou filoso-
far Fábio. Conhecido como “a muralha”, o capixaba tentará, mais uma vez,
parar os adversários com seu poderoso bloqueio.

Na seqüência, às 10h (horário de Brasília), os campeões olímpicos de
Atenas-2004, Ricardo e Emanuel, entram na arena olímpica de Chao-
yang para enfrentar os russos Barsuk e Kolodinskiy. Derrotados por Már-
cio e Fábio Luiz na última rodada da primeira fase, eles conseguiram ficar
entre os dois melhores terceiros colocados e avançaram sem repescagem. 

Situação bem diferente da dupla verde-amarela. Ricardo e Emanuel se-
guem sem perder em Pequim e são considerados os favoritos ao título. Po-
rém, poderão encontrar dificuldades já que o time russo é detentor de um
dos saques mais potentes do Circuito Mundial. Uma final verde-e-amarela
está descartada, já que se seguirem adiante, as duplas brasileiras se encon-
trarão na fase semifinal do torneio.

Por um lugar nas quartas
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A mais cobiçada medalha da
ginástica olímpica feminina foi
parar nas mãos de uma norte-
americana. Nastia Liukin igno-
rou o favoritismo da colega

Shawn Johnson e somou a maior nota da
competição (63.325). Ao todo, 24 atletas dis-
putaram o título individual geral, concedido
para a ginasta mais completa do mundo. 

Assim como no masculino, a campeã só
foi conhecida na última apresentação do últi-
mo aparelho. Shawn ficou em segundo lugar
e Yilin Yang, da China, em terceiro.

Jade Barbosa foi vítima do nervosismo
mais uma vez. Depois de boas atuações nas
paralelas assimétricas e na trave, a carioca
errou a execução da série no solo. Em segui-
da, no salto, arriscou elementos com alta no-
ta de partida para aumentar sua pontuação
geral, mas falhou novamente.

“Eu tentei arriscar. Não tinha mais o que
perder, então tentei”, lamentou a ginasta
que, apesar da queda, conseguiu a melhor
colocação da história para o país: 10O lugar.
Com a mão machucada, Ana Cláudia Silva
caiu das paralelas e ficou em 22O lugar. 

Jade fica entre as dez melhores

Filha de um ex-campeão de ginástica da antiga União Soviética, a norte-americana Liukin superou o favoritismo das adversárias e foi a ginasta mais completa de todas

Só a vitória
interessa pa-
ra a seleção
masculina de
vôlei, neste

sábado, às 9h (de Brasília),
contra a Polônia. Não que o
Brasil corra risco de ficar fo-
ra das quartas-de-final em
Pequim. Mesmo com o ter-
ceiro lugar no grupo B, a se-
leção de Bernardinho só de-
pende de seus próprios re-
sultados. Mas tendo em vis-
ta o ambiente tenso da equi-
pe, apenas uma vitória será
capaz de devolver aos joga-
dores brasileiros a calma
necessária para defender o
título olímpico. “Há muita
coisa pela frente. O desafio
será cada vez maior”, prevê
o treinador.

Desta vez, ao contrário
do jogo contra a Rússia, no
qual entrou apenas nos mi-
nutos finais, o ponteiro Giba
estará em quadra. O capitão
havia sentido dores no om-
bro direito e foi poupado na
última partida. Conforme
Bernardinho, Giba está em boas condições físicas.

Quem também está em plena forma são as joga-
doras da seleção feminina. Determinadas a conquis-
tar o ouro inédito para o Brasil, elas passaram pelo
Cazaquistão, nessa sexta-feira, com 3 sets a 0 (25-
13, 25-6 e 27-25). Já classificada para as quartas-de-

final, a equipe jogou em ritmo de treino, para o alívio
do técnico José Roberto Guimarães. 

Neste domingo, às 3h30min (de Brasília), as
brasileiras retornam à quadra para enfrentar a Itá-
lia. A partida, que definirá a liderança do grupo do
Brasil, vale pela última rodada da primeira fase.

Só a vitória garante a tranqüilidade
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Ambiente tenso da seleção masculina pode ser revertido hoje com uma vitória sobre a Polônia

O alto nível técnico do
atletismo ficou evi-
dente no primeiro dia
de competições dos
Jogos de Pequim. Os

resultados deixaram claro que será
difícil para o Brasil garantir alguma
conquista na modalidade dominada
por africanos e norte-americanos.

Dos nove atletas que competiram
pelo país na abertura das disputas,
apenas dois seguem na briga por
uma medalha: Lucimara Silvestre
(heptatlo) e Mahau Suguimati

(400m com barreiras). Lucimara
ocupava a 20O colocação após a rea-
lização de quatro provas, com 3.621
pontos. Mahau, por sua vez, marcou
49s45 e garantiu uma vaga na semi-
final da prova, que será neste sába-
do, às 10h15min (de Brasília).

Entre os brasileiros que foram
eliminados  ontem, estão Vicente Le-
nílson e José Carlos Moreira, dos
100m rasos. Sandro Viana, que
também disputou a prova, marcou
10s60 e sequer ficou entre os 25.

Nas demais provas do dia, foram

eliminações atrás de eliminações.
Hudson de Souza não se classificou
nos 1.500m; Elisângela Adriano foi
mal no lançamento do disco; e Ze-
naide Vieira não completou o per-
curso nos 3.000m com obstáculos –
que está fazendo sua estréia no pro-
grama olímpico na China.

Nem mesmo a gaúcha Gisele Oli-
veira salvou a pátria. A ex-sogipana
chegou a alcançar 13,81m nas eli-
minatórias do salto triplo. O resulta-
do, no entanto, não garantiu uma
vaga para a disputa das semifinais.

Eliminações brasileiras nas pistas
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A gaúcha Gisele Oliveira pulou 13,81 metros nas eliminatórias do salto triplo, mas a marca não foi suficiente para alcançar as semifinais

Olímpicas
■ JUDÔ PÁRA NO BRONZE
João Gabriel Schilliter (pesado) levou ip-
pon de Teddy Riner (FRA) e foi eliminado
na semifinal da repescagem do judô. Com
o resultado, a modalidade saiu da Olim-
píada com três bronzes (Ketleyn Quadros,
Leandro Guilheiro e Tiago Camilo).
■ FIDEL VENCE BUSH NO BEISEBOL
A seleção de Cuba venceu os Estados Uni-
dos por 5 a 4, nessa sexta-feira, e encami-
nhou a conquista do tetracampeonato
olímpico do beisebol masculino. 
■ NOCETTI SE DESPEDE DOS JOGOS
O remador Anderson Nocetti ficou em se-
gundo lugar na final C do single skiff e ter-
minou em 14O. O atleta do Grêmio Náuti-
co União disputou sua quarta Olimpíada. 
■ DOPING JÁ FEZ DUAS VÍTIMAS
Kim Jong Su (EUA), prata e bronze no tiro
esportivo, e a ginasta vietnamita Thi
Ngan Thuong Do foram expulsos da Olim-
píada após resultados positivos para exa-
me antidoping.
■ COI ESTUDA PUNIR SUECO
O COI abriu inquérito disciplinar para in-

vestigar o sueco Ara Abrahamian, que
nessa quinta-feira tirou sua medalha de
bronze do pescoço e a deixou no chão
após a premiação da luta greco-romana
até 84kg. A atitude do atleta ocorreu em
repúdio à atuação da arbitragem.
■ HANDEBOL TEM VITÓRIA HERÓICA
A seleção feminina venceu a Coréia do
Sul, vice-campeã olímpica, por 33 a 32. O
Brasil precisa vencer a partida contra a
Suécia, neste sábado, às 22h (de Brasília),
para seguir com chances de classificação.
■ BASQUETE ESTÁ ELIMINADO
As brasileiras do basquete perderam por
74 a 64 para a Rússia e estão fora da
Olimpíada. O time ainda tem um último
jogo, neste domingo, às 5h45min (de
Brasília) contra a Bielo-Rússia.
■ SCHEIDT COMEÇA MAL
Uma das grandes esperanças de ouro do
Brasil, a dupla de velejadores Robert
Scheidt e Bruno Prada não foi bem na pri-
meira regata da classe Star. Depois de es-
tar até na 13a posição, os brasileiros rea-
giram e terminaram a prova em 10O.


