
JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS - RIO 2016
Delegações que treinarão na UFJF

Os atletas canadenses conquistaram 52 medalhas no atletismo em 26 edições dos jogos olímpicos de 
que participaram, sendo 13 de ouro. Em 2012, a única medalha foi obtida pelo atleta Derek Drouin, que 
obteve bronze no salto em altura. Em entrevista ao portal da UFJF, o coordenador técnico da equipe, Peter 
Eriksson, espera conseguir entre duas e três medalhas nesta edição dos Jogos. Um dos grandes nomes 
canadenses é André de Grasse, que foi bronze nos 100 metros rasos, prova dominada pelo jamaicano 
Usain Bolt, no Mundial de Atletismo, em 2015.

CANADÁ
Atletismo olímpico
Cerca de 80 integrantes
31 de julho a 10 de agosto

O Canadá obteve 1.033 medalhas em 12 edições dos Jogos Paralímpicos. Em Londres 2012, foram 31 
pódios, sendo nove medalhas no atletismo, em provas de velocidade. O país ficou em 20º lugar no ranking 
de medalhas - o Brasil conquistou a 7ª colocação, com 43 pódios. Um dos grandes nomes canadenses é 
Brent Lakatos - ouro nos 100, 200 e 800 metros, no Mundial Paralímpico de Atletismo, em 2015. 

CANADÁ
Atletismo paralímpico
Cerca de 50 integrantes
Entre 22 e 25 de agosto até 5 de setembro

Em todos os esportes, os chineses obtiveram 88 medalhas em Londres 2012 - o segundo lugar no quadro 
geral. No atletismo, o país atingiu o recorde da sua história em provas mundiais ao conquistar uma 
medalha de ouro, sete de prata e uma de bronze no Mundial de 2015, disputado em Pequim. Um dos 
atuais expoentes do esporte é o velocista Su Bingtian, eleito atleta do ano de 2015 na China. Bingtian foi o 
primeiro asiático a percorrer os 100 metros em menos de dez segundos e a se qualificar para uma final da 
distância em mundiais

CHINA
Atletismo olímpico
Cerca de 100 integrantes
22 de julho a 10 a 12 de agosto
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Campeã invicta do torneio pré-olimpíco africano, a equipe egípcia de vôlei disputará pela quinta vez as 
Olimpíadas. A equipe é comandada pelo técnico italiano Flavio Gulinelli. Na Copa do Mundo de Vôlei, em 
2015, o país ficou na 10ª posição. 

EGITO
Vôlei masculino
25 integrantes
23 a 28 de julho

O campeão mundial da marcha atlética de 50 quilômetros, em 2015, Matej Tóth, retorna à UFJF após 
visitar o campus no ano passado. Seu país obteve quatro medalhas nas Olimpíadas de Londres, em 2012. 
E, em toda a história dos Jogos, foram 24. 

ESLOVÁQUIA
Atletismo olímpico
25 a 30 integrantes
31 de julho a 10 de agosto

Ashton Eaton obteve a medalha de ouro no decatlo, nos Jogos de Londres, em 2012. Eaton é marido da 
canadense Brianne Theisen-Eaton, que também virá a Juiz de Fora. Ambos são treinados por Harry Marra, 
contratado pela equipe canadense.

ESTADOS UNIDOS
Atletismo - decatlo
2 integrantes
31 de julho a 10 de agosto
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Grit Šadeiko obteve a 15ª posição no heptlato no Mundial de Pequim, em 2015. Rasmus Mägi é o 
medalhista de prata do Campeonato Europeu de Atletismo, disputado em 2014. Esta será a segunda 
Olimpíadas do atleta. Já Maris Mägi estreará nos Jogos Olímpicos.

ESTÔNIA
Atletismo olímpico
5 integrantes
1º de agosto a 10 de agosto

O atletismo é o esporte que mais deu ouros para os poloneses em Olimpíadas. Ao todo foram 23 medalhas 
douradas e um total de 54 pódios. A Polônia tem dois favoritos ao pódio no lançamento de martelo, Pawel 
Fajdek e Anita Wlodarczyk. Fajdek é bicampeão mundial, e Anita obteve prata em Londres, foi campeã no 
mundial de 2015 e vice no de 2013. Outra promessa é o campeão mundial no lançamento de disco, em 
2015, e prata nas Olimpíadas de 2008,  Piotr Malachowski.

POLÔNIA
Atletismo olímpico
40 integrantes
31 de julho a 10 de agosto

Mutaz Barshim é o atual campeão mundial em salto em altura. Vitória obtida no campeonato de Pequim, 
em 2015.

QATAR
Atletismo olímpico
5 integrantes
1º de agosto a 10 de agosto


