
ESPECIAL OLIMPÍADAS #14 TRIATLO

Principalpentatletado
País,YaneMarquesestá
entreasmelhoresdo
mundo.EmLondres,ela
queraglóriaolímpica

Há cerca de quatro anos, a per-
nambucana Yane Marques vem
marcando presença entre as me-
lhores representantes do penta-
tlo moderno no mundo. Feito
que ganha ainda mais relevân-
cia considerando a dificuldade
do esporte, um dos mais desgas-
tantes do programa olímpico,
porunircincomodalidadescom-
pletamente distintas: esgrima,
natação, hipismo, tiro e corrida.

Os resultados recentes pro-
vam a boa fase de Yane: vice-
campeãdoPan2011,emGuada-
lajara,oquelhegarantiuclassifi-
cação para os Jogos de Londres
2012. Na Copa do Mundo deste
ano, ficou em quinto lugar no
Rio de Janeiro e na Rússia; e
ganhou o bronze na China.

Em entrevista exclusiva ao
Diário do Nordeste, a nordestina,
natural de Afogados de Ingazei-
ra, confirmou sua crença na me-
dalha:“Somos36atletascompe-
tindo com chances de subir no
pódio. Vai ser difícil a prova”.

IndoparaasuasegundaOlim-
píada – defendeu o País em Pe-
quim 2008 –, Yane Marques ad-
mite que a experiência adquiri-
da na primeira participação se-
rá, sim, útil: “Claro. Agora me
sinto bem mais madura!”

E reconheceu que o nível das
adversáriaséelevado.“Enfrenta-
rei adversárias fortíssimas que,
assim como eu, sonham em ga-
nhar uma medalha olímpica”.

Ponto fraco
Em algumas entrevistas anterio-
res, a pentatleta pernambucana

bateu na tecla de que a corrida é
o seu principal problema duran-
te as competições.

Mas a atleta acredita que está
em evolução. “Já pude apresen-
tar boas corridas em Rostov, na
Rússia (quarta etapa da Copa do
Mundo de Pentatlo), e em
Chengdu,na China (sede da eta-
pafinaldaCopa).Estounocami-
nho certo”, fala, otimista

Alémdeserfortenotiro,nata-
ção e esgrima, a atleta pernam-
bucanagaranteestarbemprepa-
rada para a prova do hipismo.
“Sim, estou bem preparada para
ohipismo.Treinoduasvezespor
semana essa prova, que é minha
preferida. Adoro montar. Quero
estar em condições de não preci-
sar contar com a sorte no sorteio
para o pentatlo em Londres”.

Quanto às lesões na panturri-
lha e no pé, que no ano passado
atrapalharam sua performance
nas provas, a pentatleta festeja a
recuperação. “Agora estou qua-
se zerada. As dores que sinto ho-
je são minhas companheiras. Li-
do bem com elas. Sei que nunca
estarei totalmente livre”.

Camping
E como parte da fase final de
preparaçãoparaosJogosdeLon-
dres, Yane Marques passará 10
dias nos Estados Unidos, onde
realizaráum camping trainning.

“No camping trainning, nos
Estados Unidos, estarei com
meus técnicos brasileiros, Tha-
les Metre e Alexandre França,
maisoSebastiendosSantos,que
é o técnico de esgrima da equipe
norte-americana de pentatlo. Fi-
carei lá por duas semanas”, diz.

Além dos EUA, Yane ainda
participará do Open da França,
fechando os preparativos para
Londres 2012. “Minha rotina de
treinos tem sido puxada.

Treino de segunda a sábado,
em média seis horas por dia”,
ressalta Yane, que está firme e
forte, como deve ser uma penta-
tleta.
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Semvaga
paraLondres,
Wesleypensa
noRio 2016

O triatleta cearense Wesley Mat-
tos,campeãobrasileiroprofissio-
nal de triatlo olímpico de 2011,
não conseguiu sua classificação
para os Jogos Olímpicos de Lon-
dres,queocorrememjulho,devi-
do a contusões e falta de patrocí-
nio. No entanto, de acordo com
ele, seu objetivo maior é mesmo
a disputa das Olimpíadas no Rio
de Janeiro, em 2016.

“Meudesejo maior semprefoi
osJogosdoRio,porémeuqueria
participar de Londres e tirar o
‘peso’ de primeiras olimpíadas
das costas e ganhar experiên-
cia”, admite Wesley.

Para não deixar a vaga esca-
par em 2016, o cearense de 24
anos já começou a se preparar.
“Além de muita dedicação, se-
rão quatro anos 100% focados”,
projeta, em busca do sonho.

Representantes
No seu lugar, se classificaram
paraLondres os atletasReinaldo
ColuccieDiogoSclebin.Emrela-
çãoàschancesdeles,Wesleynão
acreditaqueosbrasileirosconse-
guirão trazer a primeira meda-
lha na modalidade.

“Podemos dizer que os dois
estão no auge de suas carreiras,
mas o nível olímpico está além
dos nossos representantes. Po-
rém vejo o Reinaldo com grande
capacidade de tentar um top
15”, analisa.

Ocearenseapostaqueosluga-
res no pódio serão definidos por
detalhes, mas que os favoritos
sãoosirmãosBrownlee,daIngla-
terra; Javier Gomez, da Espa-
nha; Simon Whitfield, do Cana-
dá e Jan Frodeno, da Alemanha.

“Em uma prova de triatlo, um
tênis mal colocado, deixando
umatletamaislentoqueooutro,
pode definir uma medalha”, ex-
plica Wesley.

Jáno triatlofeminino,oatleta
aposta em um bom resultado da
brasileira Pâmela Oliveira. “Co-
nheço muito bem a Pâmella, sei
que ela não faz menos que
100%. Talvez ela consiga o me-
lhorresultadobrasileiroemuma
olimpíada”, torce.

Aartedesercompleta

CBuscandochegaraLondresnamelhor forma,YaneMarquesvemtreinandoduroparacadaumadas
cincomodalidadesdopentatlo. Elaobtémsuasmelhoresperformancesnotiro,nanatação,naesgrima
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Data-chave

Pentatlo moderno

OS SUPERATLETAS

Saiba mais sobre os esportes

A disputa

A esgrima

Curiosidade

A brasileira

11e12 de agosto
Serão disputadas as provas da modalidade

O esporte é composto por quatro provas, disputadas ao longo de um 
dia, com intervalos de tempo entre elas: esgrima, natação, hipismo e 
uma prova combinada de corrida e tiro

Medalhas

 
Ouro  Prata Bronze

0
 

0 0

O melhor resultado do Brasil foi 
em Helsinque 1952, com o sexto 
lugar masculino na prova por 
equipes, que foi disputada até os 
Jogos de Barcelona, em 1992

Os 36 atletas encaram combates 
entre si. Vence quem tocar a 
espada no adversário primeiro. 
Se o golpe não acontecer em um 
minuto, a derrota vai para ambos

Natação

Os atletas disputam uma prova 
de 200 metros livre. Completar a 
prova em 2:30min vale 1.000 
pontos, que podem aumentar ou 
diminuir conforme o tempo

Hipismo

Em um percurso de 12 obstácu-
los, os atletas começam a prova 
com 1.200 pontos e são penaliza-
dos a cada falta cometida

Prova combinada

A pontuação é convertida em 
tempo. Por três vezes, os atletas 
disparam cinco tiros em 70 
segundos e correm 1.000 metros 
Vence quem chegar na frente

O pentatlo moderno completa 
100 anos em Olimpíadas este ano, 
desde que estreou em Estocolmo, 
em 1912. A modalidade foi criada 
pelo barão Pierre de Coubertin e 
inspira-se em um soldado que 
teve de cavalgar, atirar, lutar 
esgrima, nadar e correr para 
entregar uma mensagem

O Brasil não conseguiu vaga no 
masculino. Assim, Yane Marques 
será a única representante 
brasileira na modalidade, pela 
segunda edição seguida nos Jogos

Data-chave

Triatlo

A disputa

Equilíbrio

Natação

Os brasileiros

4 e 7 de agosto
Serão disputadas as provas olímpicas da modalidade

O esporte é composto por três disciplinas, sem intervalo entre elas: 
natação, ciclismo e corrida. A transição entre cada uma é 
fundamental para a vitória

Medalhas

Ouro  Prata Bronze

0 0 0

O melhor resultado foi 
o 11º lugar de Sandra Soldan, 
em Sydney

Normalmente disputada em mar 
aberto, em Londres, ocorrerá em 
um dos mais famosos parques 
londrinos: o Hyde Park.
O percurso tem 1,5km

Ciclismo

A prova olímpica tem 43km, 
divididos em sete voltas.
Os atletas só podem pegar a 
bicicleta após afivelar o capacete. 
A infração resulta em penalidade 

Corrida

Uma corrida de 10km, dividida 
em quatro de voltas de 2,5km, 
define os vencedores da prova. 
É preciso manter o fôlego até o 
fim, pois a prova dura quase 
duas horas

Fique ligado! A série Londres 2012 é publicada todos os domingosTEXTO: ÍCARO JOATHAN            FOTO: DIVULGAÇÃO/CBPM E UIPM, REUTERS, NATINHO RODRIGUES, PHOTOCAMERA E VIPCOMM

 

É a marca do triatlo olímpico. 
Desde a estreia, em Sydney 2000, 
foram seis vencedores de países 
distintos entre mulheres e homens: 
Austrália, Suíça, Áustria, Canadá, 
Nova Zelândia e Alemanha

O Brasil terá três 
representantes em Londres

Masculino
O paulista Reinaldo Colucci (foto) 
vai para sua segunda olimpíada, 
após garantir vaga no Pan 2011. 
O carioca Diego Sclebin fará sua 
estreia ao conquistar a vaga 
pelo ranking mundial

Feminino
A capixaba Pâmella Oliveira 
também será estreante e repre-
sentante solitária das mulheres 
no esporte. A vaga também 
veio pelo ranking mundial
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