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Badminton

Golfe

Ginástica de trampolim

No calendário olímpico desde 1992, o
Após mais de um século afastado das OlimpíA ginástica de trampolim surgiu em 1936 nos Estados
objetivo desta modalidade é fazer com que
adas, o golfe volta à programação olímpica no Rio
Unidos, por iniciativa do professor de Educação Física Geora peteca toque a área do oponente, passando
2016. O esporte participou apenas duas vezes dos
ge Niessen, que formatou também suas regras. Sua estreia
pela rede que os separa. O badminton brasileiro
Jogos: em Paris (1900) e em St. Louis (1904).
como modalidade olimpíca aconteceu no ano 2000, em Sidney.
terá sua primeira participação nas
O Brasil tem cerca de 25 mil praticantes,
É disputada individualmente por homens e mulheres.
Olimpíadas no Rio 2016.
mas só 10 mil são associados à ConOs saltos podem chegar a oito metros de alfederação Brasileira de Golfe. Por
tura. Outra forma de disputar o esporte
sediar os jogos, o País tem
é a categoria sincronizada, quando
uma vaga garantida no
os atletas se apresentam em
feminino e outra no
trampolins com movimenmasculino.
tos simultâneos.
Com indícios tanto
Depois de quase cem
na Grécia quanto no Egito
anos ausente, o rugby retorna
antigo, o hóquei sobre grama é um
aos Jogos Olímpicos no Rio 2016, contando
dos esportes mais antigos de que se tem registro.
pela primeira vez com a participação do Brasil. O
A modalidade, porém, tornou-se o que conheceesporte esteve presente em apenas quatro edições:
mos hoje por volta do século XIX, na InglaterParis 1900, Londres 1908, Antuérpia 1920 e
ra, e está presente nas Olimpíadas desde
Los Angeles 1924. A Confederação Brasileira
1908. O Brasil terá sua primeira parde Rugby competirá com seleções
ticipação em 2016, ainda com
Os tradicionais Jogos Olímpicos têm sua origem
masculinas e femininas.
objetivos modestos.
na Grécia Antiga. Realizados de quatro em
quatro anos desde 1896, quando se iniciou sua
etapa moderna, os jogos passaram por diversas
mudanças e adaptações. Em 2016, o Rio de
Janeiro sediará competições em 42 categorias
esportivas, das quais algumas são inéditas
ou recentes, algumas retornam após várias
décadas e outras contam pela primeira vez
Conﬁra o site
com a participação do Brasil. Conheça algumas
oﬁcial Rio 2016:
dessas modalidades.

Hóquei

Rugby

Olimpíadas: Uma
tradição milenar
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