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Tem grito de gol
l Hóquei sobre a grama deve ser dominada por selecionados europeus
DIVULGAÇÃO

uando a bola rolar nos gramados de Londres, o que
não faltará serão gritos de
gol por parte das torcidas do mundo inteiro. No entanto, a frase clichê
sempre ligada ao futebol, esporte
mais popular do mundo, neste caso, refere-se a outra modalidade
que também tem por objetivo principal marcar gols. Trata-se do hóquei sobre grama, modalidade
olímpica presente nos Jogos desde
a primeira das três edições sediadas
pela capital da Inglaterra, no ano de
1908.
Bastante praticado pelos países
britânicos – Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales – no
início do século XX, com o tempo, o
hóquei sobre grama ganhou bastante importância em países colonizados pela coroa inglesa na
África e na Ásia. Durante anos,
indianos e paquistaneses foram os
grandes nomes do esporte. Atualmente, Alemanha, Holanda e Austrália são consideradas as potências
que lutarão por medalhas nas
Olimpíadas. Desde Sidney-2000, as
três nações figuram entre as medalhistas, conquistando 12 de 18
possíveis, entre as categorias masculina e feminina.
Além das potências europeias
que estarão em campo, um país
sul-americano tem se destacado
bastante na modalidade nos últimos anos: a Argentina, que nas
três últimas edições dos jogos conseguiu conquistar três medalhas
(prata em Sidney-2000 e bronze em
Atenas-2004 e Pequim-2008).
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A holandesa Ellen Hoog
é considerada a musa
do esporte e vai
desfilar seu talento e
beleza em Londres

SAIBA+
Regras:
 A partida dura 70 minutos, divididos em 2 tempos de
35. Em caso de empate, prorrogação de 7m30, com gol
de ouro determinando o vencedor. Caso não haja
vencedor, a partida é definida com tiros a gol.
 O jogo é composto por dois times de 11 jogadores, com
cinco atletas para substituição em cada time. Não existe
limites de substituições.
 O gol só pode ser feito dentro da área de chute e não
existe "gol contra". Como no futebol, existe impedimento.
 Cartões: amarelo (suspensão de 5 minutos), verde
(advertência ao jogador) e vermelho (expulsão).

Curiosidades:
 A estréia foi do esporte nas Olimpíadas foi há 104
anos, na primeira vez que Londres recebeu o evento.
 O hóquei sobre grama feminino só entrou em 1980, em
Moscou.
 Índia e Paquistão foram as grandes potências do
esporte durante quase 30 anos. Atualmente, Holanda,
Alemanha, Austrália e Argentina são candidatos ao ouro.
 O Brasil Jamais teve uma equipe classificada para os
Jogos Olímpicos.

55 metros

Medidas:
 Bola: branca, de material
plático, com 7cm de
diâmetro e peso entre 156g
e 163g.

 Tacos: de madeira e
devem pesar até 737g. A
variação de comprimento e
curvatura varia de acordo
com a preferência do
jogador.

91,4 metros

Hóquei sobre grama

7 cm

BELEZA EM CAMPO
Mas engana-se quem imagina
que nossos hermanos são fortes
candidatos a um lugar no pódio.
Na verdade, o sucesso no hóquei
sobre grama argentino está ligado
diretamente à seleção feminina de
seu país, que são conhecidas pelo
apelido de Leonas. Todas as medalhas olímpicas foram conquistadas pelas mulheres, que junto
com as holandesas, também são
favoritas ao título de beldades dos
Jogos Olímpicos de Londres.
Os destaques ficam para a seis
vezes eleita a melhor jogadora de
hóquei sobre grama, a argentina
Luciana Aymar, e a artilheira da
seleção holandesa, Ellen Hoog,
considerada a mais bela jogadora
de hóquei do mundo.

Para o futuro
Se os argentinos seguem se
destacando no hóquei sobre
grama mundial, o mesmo não
podemos dizer sobre o Brasil.
Jamais nos classificamos
para as Olimpíadas. Durante
anos a modalidade foi muito
pouco praticada em nosso
país. Porém, com a próxima
edição dos Jogos marcada
para o Rio de Janeiro, em
2016, quando o Brasil terá
vagas asseguradas em todas
as modalidades, os amantes
e responsáveis pelo esporte
no país seguem lutando pela
difusão e valorização do
hóquei sobre grama. “Nossas
expectativas são formar uma
base forte das seleções
adulta e sub-21”, garante o
técnico da seleção feminina,
Eduardo Martins Júnior.

 Área de chute: raio de 14,63m
traçado a partir da linha de fundo,
em torno do gol.

 Gol: 2,14m de altura
x 3,66m de largura.
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