
RINCIPAIS REGRAS
AL DE COMPETIÇÃO
izado em um complexo esportivo em
é possível disputar as cincomodalida-
em apenas um dia. Em Londres, 36
as participarão

rima
os contra todos em torneio de espada.
vitória vale 24 pontos. Em caso de
ate, os dois são declarados perdedores –
sgrima convencional, há um desempate

ação
metros nado livre precisam ser cumpri-
em 2min30 para que o atletasome 1.000
os. Cada 1/3 de segundo amais ou a
os vale 4 pontos a mais ou amenos

smo
quinze saltos, em piso de grama ou
, em um circuito de até 450m. Os
as começam com 1.200 pontos e cada
é descontado de 20 a 60 pontos

nto combinado (tiro + corrida)
rida de 3.000m, com três paradas para
r. Os tiros são em um alvo fixo de 59,5mm,
pistola laser. Pode permanecer, no
mo, 1min10s no estande. Aqueles que
luírem a prova em 12min30s levam 2.000
os; cada segundo amais ou amenos
m 4 pontos a mais ou amenos
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Pistolalaser
R$ 4.000,00

rouPadeesgri
R$ 250,00
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R$ 800,00
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PrinciPais centrosde excelência
Rio de Janeiro - Círculo Militar da Vila Militar (CMVM)
Resende (RJ) - Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
Recife - Colégio Salesiano Sagrado Coração
Indaiatuba (SP) - Centro Esportivo do Trabalhador (CET)

Cardiorrespiratório Força Equilíbrio

PrinciPaisbenefícios

quantotemPoleva
ParaaPrender?

Pode fazersóPorlazer?

rai0-x do esporte

pré-requisitos físicos

na olimpíada

230 em competição
em 2011

Para competir, 4 anos
Pode, mas não é
aconselhável

Paraquemtorcer?
– YaneMarques, pernam-
bucana, 28, bronze na Co-
pa doMundo deste ano, na
China, campeã do Pan-07
e vice em 2011.

destaqueemlondres
– Lena Schöneborn, ale-
mã, 26, campeã em Pe-
quim-2008, está se pou-
pando em 2012 para dis-
putar o bicampeonato
olímpico em Londres-2012

11de agosto

Conheça amodalidade criada pelo Barão
de Coubertin inspirada nos Jogos da
Antiguidade e as dicas para praticá-la

gabrielabrão
Estagiário de educação
física, 21, começou na
natação e há umano e
meiomigrou para o

pentatlomoderno, que
pratica emCampinas

Yanemarques
Brasileira disputará
pela segunda vez se-
guida uma olimpíada;
Em Pequim-08, termi-
nou na 18ª colocação

corPo ideal
– Longilíneo
Altura: 1m80 para os homens
e 1m70 para as mulheres

quemnãoPode
– Não tem corpo
contraindicado
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Fonte Confederação Brasileira de pentatlo Moderno

andreimouiseev
russo, 33, é o atual bi-
campeão olímpico e

campeão mundial e fa-
vorito em Lon-
dres-2012


