
Usain Bolt no Rio 2016: saiba dias e horários
em que o jamaicano compete nos 100m e
200m rasos
Astro vai à pista pela primeira vez neste sábado. Meta nos Jogos
Olímpicos é conquistar o terceiro seguido ouro em três provas

(Foto: Getty Images/Christopher Lee)

Nenhum atleta Olímpico tem o carisma de Usain Bolt. Veloz na pista e cheio de energia fora

dela, o jamaicano é tão competente quanto divertido. No Brasil para a disputa dos Jogos Rio

2016, ele já recebeu a visita de crianças de uma comunidade, sambou durante uma entrevista

coletiva e distribuiu autógrafos e selfies aos sortudos que conseguiram cruzar com ele na Vila

dos Atletas. Claro, todo torcedor adoraria encontrar o astro. Mas vê-lo na pista já é o bastante,

certo? Pensando nisso, o Rio2016.com preparou um guia caprichado para os fãs, com tudo

que é necessário saber para as provas dos 100m e 200m rasos.

Usain Bolt e seus rivais nos 100m

http://www.rio2016.com/
http://www.rio2016.com/noticias/usain-bolt-mantem-foco-total-nas-competicoes-mas-sem-deixar-a-simpatia-de-lado
http://www.rio2016.com/noticias/bolt-reforca-seu-lado-showman-no-rio-2016-mas-prioridade-e-novo-recorde-mundial
http://www.rio2016.com/noticias/as-criancas-sao-nosso-futuro-diz-bolt-apos-convidar-jovens-moradores-de-comunidade-para-seu-treino
https://www.rio2016.com/atleta/usain-bolt


Ele é o homem mais veloz do mundo e detém o recorde mundial dos 100m e 200m rasos e do

revezamento 4x100m. Também conquistou a medalha de ouro em todas essas provas em

Pequim 2008 e Londres 2012. Agora, tenta alcançar um inédito 'triplo-triplo'. Se conseguir, vai

reforçar o título de maior velocista da história.

Nos 100m, o principal adversário de é o americano Justin Gatlin, que conseguiu alguns bons

tempos nesta temporada e tem se mantido livre de lesões. O homem mais veloz na prova

nesta temporada (9,8 segundos) tem constantemente ameaçado Bolt nas pistas. Os

dois desenvolveram um incrível rivalidade, repleta de respeito e, eventualmente, provocações

bem-humoradas.

Não se pode esquecer o segundo homem mais veloz de todos os tempos, o também

jamaicano Yohan Blake. Perseguido pelas lesões, não consegue se mostrar competitivo desde

2014, mas tem no currículo uma prova dos 100m em 9,69 segundos, o que o candidata a

surpresa no Rio 2016.

Agenda de Usain Bolt nos 100m

100m primeira fase: sábado, 13 de agosto, 12h

100m semifinal: domingo, 14 de agosto, 21h

100m final: domingo, 14 de agosto, 22h25

Bolt se prepara para os 100m em grande estilo
Bolt é mais que um atleta. É um showman. E talvez detenha o recorde de primeiro atleta a

transformar uma entrevista coletiva em um show de samba.

Usain Bolt e seus rivais nos 200m
A principal ameaça ao ouro de Bolt nos 200m, prova favorita do jamaicano, é LaShawn Merritt,

dos Estados Unidos. Ele chocou o mundo com incríveis 19,74 segundos nesta temporada,

colecionando três provas abaixo dos 19,80 segundos em 2016. Mas Bolt já deixou claro que

vem ao Rio de Janeiro disposto a quebrar o recorde mundial, que é de 19,19 segundos. A

questão: será que ele pode correr abaixo de 19 segundos? A resposta virá no dia 18 de

agosto.

Agenda de Usain Bolt nos 200m
200m primeira série: terça-feira, 16 de agosto, 11h50

200m semifinal: quarta-feira, 17 de agosto, 22h

https://www.rio2016.com/noticias/bolt-reforca-seu-lado-showman-no-rio-2016-mas-prioridade-e-novo-recorde-mundial
https://www.rio2016.com/noticias/bolt-reforca-seu-lado-showman-no-rio-2016-mas-prioridade-e-novo-recorde-mundial
https://www.rio2016.com/noticias/justin-gatlin-se-prepara-para-o-rio-2016-onde-pretende-fazer-a-maior-corrida-da-historia-dos-100m
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Termos de Uso

Broadcasters Detentores de Direitos (RHBs):  Os RHBs podem fazer a transmissão do Revezamento da
Tocha Olímpica no Brasil, de forma não exclusiva, de acordo com os termos de seus respectivos contratos
firmados com o COI.

Broadcasters Não Detentores de Direitos (Non -RHBs):  Os Non -RHBs podem fazer a transmissão do
Revezamento da Tocha Olímpica no Brasil (com exceção das cerimônias de abertura e encerramento), de forma
não exclusiva, pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas após o evento. Qualquer transmissão relacionada a
este evento, deve ser realizada de forma estritamente jornalística, sem criar ou ser apresentada como um
programa focado no Revezamento da Tocha Olímpica.

Nenhuma associação comercial / promocional será permitida na cobertura do Revezamento da Tocha Olímpica.
Principalmente, a transmissão do Revezamento da Tocha Olímpica não poderá (i) ser patrocinado ou de
qualquer for criar uma associação que crie a impressão de que o Non -RHBs e/ou qualquer entidade sem
autorização e/ou seus produtos são conectados ou associados ao Revezamento da Tocha Olímpica, ao Jogos
Olímpicos, ao COI e/ou ao Movimento Olímpico e (ii) implique, sugira ou represente os Non -RHBs como sendo
detentores oficiais dos direitos de transmissão e/ou parceiros do Revezamento da Tocha olímpica, dos Jogos
Olímpicos, do COI e/ou do Movimento Olímpico.

Cerimônias de Abertura e Encerramento:  A parte do revezamento que ocorrerá durante as cerimônias de
abertura e encerramento dos Jogos faz parte dos direitos exclusivos concedidos aos RHBs e qualquer
transmissão pelos Non-RHBs deve ser realizada em observância às Novas Leis de Acesso do COI.

Terms of Use

Rights Holding Broadcasters (RHBs): RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil, on a non-
exclusive basis, in accordance with the terms of their respective media rights agreement with the IOC.

Non-Rights Holding Broadcasters (Non-RHBs): Non-RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil

200m final: quinta-feira, 18 de agosto, 22h30

Não perca um momento
Agora que você sabe tudo o que Bolt fará na pista de atletismo, que tal dar uma checada no

que rola fora dela? Ele é tão ativo nas redes sociais quanto no esporte, e os perfis do

jamaicano são diversão garantida. Siga o astro no Instagram e no Twitter e fique ligado em

tudo o que rola no dia a dia dele.

https://twitter.com/usainbolt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/usainbolt/


(with the exclusion of the opening and closing ceremonies), on a non-exclusive basis, for a maximum of 36 hours
after the event. Any such broadcast must be positioned as news only and not to create, or be positioned as,
Olympic torch relay focused programming.

No commercial/promotional association is permitted with the coverage of the Olympic torch relay. In particular,
broadcast of the Olympic torch relay may not (i) be sponsored or otherwise be associated in any way to give the
impression that Non-RHBs and/or any unauthorized entities and/or products are linked to or associated to the
Olympic torch relay, the Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement and (ii) imply, suggest or
represent Non-RHBs as being official rights holding broadcasters and/or partners of the Olympic torch relay, the
Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement.

Opening and Closing ceremonies: The part of the torch relay occurring during the opening and closing
ceremonies of the Games is part of the exclusive rights granted to RHBs and any broadcast by Non-RHBs must
comply with the IOC News Access Rules.
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