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Mundial de andebol
Ucrânia e Turquia
adversários de Portugal

Portugal vai ter a Ucrânia e a Turquia como adversários 

no Grupo 2 da fase de qualificação para o Campeonato 

do Mundo de andebol masculino de 2013, ditou ontem 

o sorteio realizado em Brno, na República Checa.

A selecção lusa volta a defrontar a congénere ucrania-

na depois de terem integrado o grupo de apuramento 

para o Europeu de 2012, em que se registou um triunfo 

para cada uma, falhando ambas a presença na fase 

final. A primeira fase de qualificação, composta por sete 

grupos de três equipas, com seis jornadas (encontros em 

casa e fora), vai decorrer entre 2 de Novembro de 2011 

e 15 de Janeiro de 2012, e os primeiros classificados de 

cada “poule” apuram-se para os jogos de “play-off”.

Os sete conjuntos juntam-se nessa fase às 11 selecções 

que no Europeu de 2012 não se qualificarem para o 

Mundial de Espanha, disputando-se nove eliminatórias 

a duas mãos para apurar as restantes selecções.

Comentando o sorteio, o seleccionador nacional, Mats 

Olsson, afirmou: «Fazíamos parte do primeiro pote do 

sorteio, porque somos dos primeiros do ranking, e por 

isso somos favoritos à vitória no grupo».

«A Ucrânia é uma das mais fortes selecções do se-

gundo pote. Na última vez que nos encontramos, bem 

recentemente, jogamos duas vezes e vencemos em casa 

(28-16) e perdemos fora (29-25). Sobre a Turquia temos 

poucos conhecimentos, já que nos últimos anos nunca 

os defrontámos. Temos de procurar saber mais coisas. 

Mas sabemos que têm um público muito fanático em 

diversas cidades».
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Confiança
portuguesa
ANDEBOL. O seleccionador
nacional de andebol, Mats
Olsson, considera que
Portugal deve assumir
o favoritismo no grupo
europeu de apuramento
para o Mundial 2013,
onde terá Turquia e Ucrâ-
nia como rivais. “Não tive-
mos muita sorte... Mas
como somos número
um do ranking, temos
de assumir esse estatuto.
É um grupo um pouco
complicado, mas confio
que podemos vencer
e continuar em frente.”
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Qual

 

 SportInveste Multimédia

 

 Mundial2013 (Qual): Mats Olsson assume favoritismo de Portugal

 

 O seleccionador nacional de andebol, o sueco Mats Olsson, assumiu o favoritismo de Portugal frente à

Ucrânia e Turquia no Grupo 2 da fase de qualificação para o Mundial masculino de 2013, cujo sorteio

decorreu hoje.

 

 "Sorteio é sorteio e não se pode fazer nada. Fazíamos parte do primeiro pote do sorteio, porque

somos dos primeiros do ranking, e por isso somos favoritos à vitória no grupo", disse o técnico citado

pela assessoria de imprensa da federação Portuguesa de Andebol (FPA).

 

 Para Mats Olsson, a Ucrânia "é uma das mais fortes selecções do segundo pote", lembrando os dois

jogos que as duas equipas realizaram recentemente (Europeu de 2012) e que terminaram com uma

vitória para cada lado: Portugal venceu em casa, 28-16 e perdeu fora, 29-25.

 

 "Sobre a Turquia temos poucos conhecimentos, já que nos últimos anos nunca os defrontámos.

Temos de procurar saber mais coisas", disse.

 

 Globalmente, Olsson considerou que o sorteio para o Mundial de Espanha em 2013, realizado em

Brno, República Checa, "podia ter sido mais favorável".

 

 "Não tivemos muita sorte (...) mas temos de assumir esse estatuto (de favoritos). É um grupo um

pouco complicado, mas confio que podemos ganhar e seguir em frente", adiantou.

 

 O calendário dos quatro jogos que Portugal vai ter de realizar no Grupo 2 mereceu também um

reparo do seleccionador, já que está previsto fazer todas as partidas em Janeiro de 2012, num espaço

de 10 dias.
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 "É uma situação pouco confortável. (...) Entre 04 e 14 de Janeiro do próximo ano vamos receber os

turcos, viajar até à Turquia para fazer o segundo jogo, deslocarmo-nos a seguir para a Ucrânia e,

finalmente, regressar a Portugal para o jogo final, com os ucranianos", disse.

 

 A primeira fase de qualificação, composta por sete grupos de três equipas, com seis jornadas

(encontros em casa e fora), vai decorrer entre 02 de Novembro de 2011 e 15 de Janeiro de 2012, e os

primeiros classificados de cada "poule" apuram-se para os jogos de "play-off".

 

 Os sete conjuntos juntam-se nessa fase às 11 selecções que no Europeu de 2012 não se qualificarem

para o Mundial de Espanha, disputando-se nove eliminatórias a duas mãos para apurar as restantes

selecções.
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ANDEBOL                  

Portugal contra Ucrânia e Turquia
Portugal vai ter a Ucrânia e a Turquia como adversários 
no Grupo 2 da fase de quali� cação para o Campeonato do 
Mundo de 2013, ditou o sorteio realizado na República 
Checa. A primeira fase, composta por sete grupos de três 
equipas, com seis rondas vai decorrer entre 2 de novem-
bro deste ano e 15 de janeiro de 2012, e os primeiros 
classi� cados de cada «poule» apuram-se para o «playo� ».
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O badminton exige uma condição física invejável a quem o pratica

JED LEICESTER/REUTERS

Ninguém bate um volante de badminton

Luís Francisco

a Está reconhecido pelo Guinness 
World Records e, quando assim acon-
tece, não há como negar. Mas custa, 
de facto, a crer que o badminton, esse 
desporto a que associamos uma ima-
gem de suavidade e elegância, possa 
ser o que atinge maiores velocidades. 
Só que os factos são os factos: em 2010, 
nos All England Championships, o ma-
laio Tan Boon Heong fez um smash 
medido a 421 km/h. 

Como 421 km/h equivalem a 117 
metros por segundo, presume-se que 
o infeliz oponente de Tan, confi nado 
no curto espaço de um court de bad-
minton, não terá tido, sequer, hipó-
tese de esboçar uma resposta... Foi 
um momento fulminante. E surpre-
endente. Habituados a pensar nou-
tras modalidades como paradigmas 
de velocidade dos seus “projécteis”, 
os adeptos do desporto terão de re-
tocar vários estereótipos.

Para o fazerem, há algumas pistas a 
ter em conta. Primeiro: a velocidade 
instantânea do volante de badminton 
foi medida à saída da raqueta e não é 
uma média entre o ponto de partida e 
de chegada. Segundo: o desenho ae-
rodinâmico do volante tem servido de 
inspiração para engenheiros de todo 
o mundo, principalmente em áreas 
como a indústria aeroespacial...

Além disso, é um projéctil pequeno 
e isso garante-lhe uma maior capaci-
dade para manter a aceleração, por 
contraponto às bolas maiores (fute-
bol, voleibol), que enfrentam maior 
resistência do ar. António Veloso, 
professor catedrático da Faculdade 
de Motricidade Humana e especialis-
ta em biomecânica, salienta ainda a 
importância do tipo de objecto utili-
zado para bater nas bolas (ou afi ns). 
“Nas raquetas, como as de badminton 

superfície do objecto)”, explica An-
tónio Veloso.

Bola mais rápida é do golfe
O “tiro” de Tan Boon Heong garante à 
sua modalidade o primeiro lugar en-
tre os desportos de raqueta, mas não 
forçosamente a liderança nos despor-
tos com bola, dadas as características 
únicas do volante de badminton. Se 
nos ativermos à forma esférica do 
projéctil, então o golfe leva a melhor. 
Numa sessão realizada para o progra-
ma “Sport Cience”, o canadiano Ja-
son Zuback bateu a bola a 328 km/h, 
destronando o norte-americano Jose 
Ramón Areitio, praticante de jai alai 
(uma forma de pelota basca), que 
projectara o esférico a 302 km/h.

Mas – outra vez “mas” – Areitio te-
ve de dirigir a sua bola para dentro 
do terreno de jogo (nem teria outra 
hipótese, visto o jai alai ser jogado 
no interior de uma “caixa” de vidro), 
enquanto Zuback fez “tiro ao alvo” a 
placas de vidro temperado colocadas 
a dois metros de distância. Uma pan-
cada de saída dada a esta velocidade 
num tee poderia revelar-se catastró-
fi ca, levando a bola para muito lon-
ge do fairway, caso a trajectória não 
fosse a ideal.

E é também com estas ideias que 
esgrimem os adeptos do ténis. Os re-
cordes de velocidade nesta modali-
dade só são válidos se o serviço levar 
a bola a bater dentro da área regu-
lamentar. O recorde de serviço mais 
rápido foi estabelecido a 7 de Março 
deste ano pelo gigante (2,08 m) croata 
Ivo Karlovic, que, numa eliminatória 
da Taça Davis, pregou o adversário ao 
solo com um míssil a 251 km/h.

A fechar o “top-5” das velocidades 
nos desportos com bola (ou afi ns) 
aparece o squash, com um recorde 
de 243 km/h. É seguido pelo hóquei 
no gelo (191,5 km/h) e pelo pólo (a 
cavalo), cujo esférico pode ser batido 
a mais de 180 km/h. Só depois temos 
o basebol: em 2010, o cubano Arol-
dis Chapman, que no ano anterior 
desertara da selecção do seu país e 
se refugiara nos EUA, lançou a bola 
a 169 km/h.

Modalidade Velocidade máxima
Badminton 421 km/h

Golfe 328 km/h

Jai alai 302 km/h

Ténis 251 km/h

Squash 243 km/h

Hóquei no gelo 191,5 km/h

Pólo (+180 km/h)

Futebol *(183,5 km/h)

Basebol (lançamento) 169 km/h

Basebol (pancada) (+177 km/h)

Críquete  (lançamento) 161,3 km/h

Voleibol 128,7 km/h

Râguebi  (+112,7 km/h)

Ténis de mesa 112,5 km/h

Andebol 108 km/h

Pólo aquático (+/- 100 km/h)

* recorde oficioso (ver caixa)

Recordes
de velocidade

Cristiano Ronaldo no topo

As difíceis contas do futebol

a Os adeptos do futebol já se habi-
tuaram a ver na televisão repetições 
de lances importantes onde é medida 
a velocidade da bola. Sem radar em 
campo, o trabalho é feito, em tempo 
real, pelos técnicos da WTVision, em-
presa que assegura os serviços de in-
fografi smo nas transmissões da Sport 
TV e TVI. 

Mas não existe uma base de dados. 
Não é possível, portanto, dizer qual 
foi o remate mais veloz (entre os que 
foram medidos, saliente-se) da edição 
2010/2011 da I Liga. Os técnicos da 

empresa recordam, no entanto, um 
remate do benfi quista Aimar, que, na 
30.ª jornada, frente à União de Leiria, 
disparou a 116 km/h. 

Fica muito aquém do que o jornal 
britânico The Guardian aponta como 
o remate mais potente jamais regis-
tado, um tiro de David Hirst, do She-
ffi  eld Wednesday, frente ao Arsenal, a 
16 de Setembro de 1996. Alegadamen-
te, Hirst rematou a 183,5 km/h, um va-
lor impressionante e, até, vagamente 
duvidoso, tendo em conta a concor-
rência: o segundo da lista é David Be-

Em Wimbledon há bolas
a viajar a mais de 200 km/h. 
Mas, no mundo das raquetas, 
os verdadeiros aceleras são 
os praticantes de badminton

ckham (então no Manchester United), 
com um remate “apenas” a 157,6 km/h 
frente ao Chelsea, em 1997. 

Em 2010, o laboratório de biome-
cânica da Faculdade de Motricidade 
Humana, sob a batuta do professor 
catedrático António Veloso, anali-
sou os livres de Cristiano Ronaldo. 
A conclusão é que os famosos “ro-
ckets” do ás português atingem, re-
gularmente, velocidades da ordem 
dos 130/140 km/h. A técnica de CR7 
envolve a “aceleração da bola com 
um movimento de torção”. L.F.

e de ténis, é mais importante a elasti-
cidade dos encordoamentos do que o 
seu peso. Já no basebol e no golfe, os 
tacos têm uma massa muito grande 
na sua extremidade que permite criar 
uma grande pancada.”

Mas, para lá do material, são neces-
sárias também técnicas apuradas e 
características físicas especiais. “Três 

factores determinam a velocidade de 
saída de um destes “projécteis” des-
portivos: a velocidade da parte do 
corpo do jogador que atinge a bola/
volante e também a massa (peso) que 
o jogador consegue usar contra esse 
‘projéctil’, a massa (peso) do projéc-
til e as suas características aerodinâ-
micas (devidas à forma e ao tipo de 

Desportos analisados ao radar
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22:14 - Andebol

 

 O seleccionador nacional de andebol, o sueco Mats Olsson, assumiu o favoritismo de Portugal frente à

Ucrânia e Turquia no Grupo 2 da fase de qualificação para o Mundial masculino de 2013, cujo sorteio

decorreu hoje.

 

 "Sorteio é sorteio e não se pode fazer nada. Fazíamos parte do primeiro pote do sorteio, porque

somos dos primeiros do ranking, e por isso somos favoritos à vitória no grupo", disse o técnico citado

pela assessoria de imprensa da federação Portuguesa de Andebol (FPA).

 

 Para Mats Olsson, a Ucrânia "é uma das mais fortes selecções do segundo pote", lembrando os dois

jogos que as duas equipas realizaram recentemente (Europeu de 2012) e que terminaram com uma

vitória para cada lado: Portugal venceu em casa, 28-16 e perdeu fora, 29-25.

 

 "Sobre a Turquia temos poucos conhecimentos, já que nos últimos anos nunca os defrontámos.

Temos de procurar saber mais coisas", disse.

 

 Globalmente, Olsson considerou que o sorteio para o Mundial de Espanha em 2013, realizado em

Brno, República Checa, "podia ter sido mais favorável".

 

 "Não tivemos muita sorte (...) mas temos de assumir esse estatuto (de favoritos). É um grupo um

pouco complicado, mas confio que podemos ganhar e seguir em frente", adiantou.

 

 O calendário dos quatro jogos que Portugal vai ter de realizar no Grupo 2 mereceu também um

reparo do seleccionador, já que está previsto fazer todas as partidas em Janeiro de 2012, num espaço

de 10 dias.

 

 "É uma situação pouco confortável. (...) Entre 04 e 14 de Janeiro do próximo ano vamos receber os

turcos, viajar até à Turquia para fazer o segundo jogo, deslocarmo-nos a seguir para a Ucrânia e,

finalmente, regressar a Portugal para o jogo final, com os ucranianos", disse.
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 A primeira fase de qualificação, composta por sete grupos de três equipas, com seis jornadas

(encontros em casa e fora), vai decorrer entre 02 de Novembro de 2011 e 15 de Janeiro de 2012, e os

primeiros classificados de cada "poule" apuram-se para os jogos de "play-off".

 

 Os sete conjuntos juntam-se nessa fase às 11 selecções que no Europeu de 2012 não se qualificarem

para o Mundial de Espanha, disputando-se nove eliminatórias a duas mãos para apurar as restantes

selecções.
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Paulo Vieira
garante próximas
edições do evento
Paulo Vieira, garantiu ontem
que a organização do torneio
«é para manter», afirmando
que gostaria «de voltar a contar
com apoio de pessoas que já
estiveram na organização, mas
que por diversas razões estão
afastadas».
«Entendemos que no futuro
seria importante ter uma
equipa só para organizar este
torneio, mesmo que não fos-
sem pessoas ligadas ao Acadé-
mico», destacou.

CJ

Convívio teve lugar
na noite
de sexta-feira

Paulo Vieira, coordenador do
clube e responsável pela orga-
nização do torneio referiu que a
noite de sexta-feira «foi dedi-
cada ao convívio entre todos os
participantes e o coordenador
do clube realça pessoa do se-
nhor Pestana, responsável pela
refeição dos participantes, já
que sem a sua colaboração não
seria possível o convívio, bem
como o professor Abel Caetano
pelo apoio e organização do
Karaoke e outras actividades.

CJ

Samora Correia
aproveitou para
passear pela ilha

Ontem única equipa visitante a
participar no torneio, o Samora
Correia, estave de folga em ter-
mos competitivos e aproveitou
o descanso para realizar uma
passeio pela ilha.
Agradados com a organização
do torneio bem como com a
beleza natural da Madeira,
realce para o facto de esta for-
mação ser acompanhada por
cerca de quinze pessoas, mui-
tas das quais não conheciam a
Madeira.

CJ

7 ATRIBUIÇÃO DOS PRIMEIROS LUGARES E ENTREGA DE PRÉMIOS PREENCHEM JORNADA

Têm lugar hoje as finais do torneio
Ontem, terceiro dia de prova, disputaram-se

na parte da manhã os jogos referentes à atribui-
ção da classificação final dos grupos, e na parte
da tardeos jogos referentes àsmeias-finais, onde
foram apurados os finalistas quer no sectormas-
culino como feminino.
Para hoje demanhã estão agendados os jogos

que irão atribuir a classificação final do torneio.
Na parte da tarde, às 14h00 terá lugar a final dos
iniciados femininos, às 15h00 a final dos inicia-
dosmasculinos e depois, às 16h00, a final dos ju-

venis femininos. Finalmente pelas 17h00 terá lu-
gar a final dos juvenis masculinos.
Às 18h30 terá início a cerimónia de entrega de

prémios, onde se destaca oprémio Emanuel Tei-
xeira que irá premiar o melhor pivot do torneio
nos sectores mesculino e feminino.
Apesar de ainda não ter terminado, já se co-

meça a falar da próxima edição do Torneio Ma-
deira Handball aquele que é o mais antigo tor-
neio que se realiza em Portugal. 1

Carlos Jorge
Hoje decidem-se vencedores nos vários escalões.

O Torneio Madeira Handball, or-
ganizaçãodoAcadémicodo Funchal
cumpre a sua 27.ª edição e é o mais
antigo que se realiza em Portugal.
A organização tememPauloVieira

o principal responsável e refere que
obalanço «tem sidomuito positivo».
«Gostava de realçar o empenha-

mento e dedicação das equipas de
arbitragemque semostraramdispo-
níveis para participar no nosso tor-
neio e deixar outra palavra de agra-
decimento à comunidade
academista pelo empenhamento e
dedicação nas actividades que es-
tão a decorrer. Quero deixar tam-
bém um agradecimento muito es-
pecial à direcçãodoAcadémico, aos
técnicos, atletas e encarregados de
educação. Sem a ajuda deles, seria
impossível continuar a organizar o
Torneio mais antigo de Portugal».
Apesar da situaçãoque atravessa o

país valeu a pena organizar o tor-
neio, segundodestacou PauloVieira
«Vale sempre o esforço e dedica-

ção para organizar o torneio. Apesar
das enormes dificuldades que esta-

7 PAULO VIEIRA SATISFEITO COM DESENROLAR DA 27.ª EDIÇÃO QUE TERMINA HOJE

Paulo Vieira,
principal respon-
sável pelo
evento, afirmou
que gostaria o
“Madeira Hand-
ball”, «fosse
mais uma fonte
de receita para o
clube» e que as
pessoas olhas-
sem para o
evento «como
algo importante
para os jovens
da formação na
Madeira e não
como mais um
torneio que se
realiza todos os
anos».

Madeira Handball
com balanço positivo

Organização mostra-se satisfeita com andamento do evento e faz um balanço positivo.

mos a passar, enquanto eu estiver
como coordenador do ACDF e esta
direcção estiver à frente do clube,
iremos organizar o evento. Seria uma
enorme maldade e falta de respeito
acabar comoTorneiomais antigo de
Portugal. Sinceramente gostava de
termuitomais apoio financeiro, para

voltar a ter mais equipas de fora da
região, mas não é isso que acontece
neste momento. Este ano deixou de
ser apoiado financeiramente, infeliz-
mente deixou de ter o pequeno
apoioque, teoricamente vinha tendo
nas edições anteriores», adiantou. 1

Carlos Jorge
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Mats Olsson assume favoritismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2011

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/apostas/artigo/2011/07/03/mats_olsson_assume_favoritismo_d.
html

 

Andebol: Mundial2013

 

 03 de Julho de 2011 22:05h

 

 Os sete conjuntos juntam-se nessa fase às 11 selecções que no Europeu de 2012 não se qualificarem

para o Mundial de Espanha, disputando-se nove eliminatórias a duas mãos para apurar as restantes

selecções.

 

 O seleccionador nacional de andebol, o sueco Mats Olsson, assumiu o favoritismo de Portugal frente à

Ucrânia e Turquia no Grupo 2 da fase de qualificação para o Mundial masculino de 2013, cujo sorteio

decorreu hoje.

 

 Sorteio é sorteio e não se pode fazer nada. Fazíamos parte do primeiro pote do sorteio, porque somos

dos primeiros do ranking, e por isso somos favoritos à vitória no grupo, disse o técnico citado pela

assessoria de imprensa da federação Portuguesa de Andebol (FPA).

 

 Para Mats Olsson, a Ucrânia é uma das mais fortes selecções do segundo pote, lembrando os dois

jogos que as duas equipas realizaram recentemente (Europeu de 2012) e que terminaram com uma

vitória para cada lado: Portugal venceu em casa, 28-16 e perdeu fora, 29-25.

 

 Sobre a Turquia temos poucos conhecimentos, já que nos últimos anos nunca os defrontámos. Temos

de procurar saber mais coisas, disse.

 

 Globalmente, Olsson considerou que o sorteio para o Mundial de Espanha em 2013, realizado em

Brno, República Checa, podia ter sido mais favorável.

 

 Não tivemos muita sorte (...) mas temos de assumir esse estatuto [de favoritos]. É um grupo um

pouco complicado, mas confio que podemos ganhar e seguir em frente, adiantou.
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 O calendário dos quatro jogos que Portugal vai ter de realizar no Grupo 2 mereceu também um

reparo do seleccionador, já que está previsto fazer todas as partidas em Janeiro de 2012, num espaço

de 10 dias.

 

 É uma situação pouco confortável. (...) Entre 04 e 14 de Janeiro do próximo ano vamos receber os

turcos, viajar até à Turquia para fazer o segundo jogo, deslocarmo-nos a seguir para a Ucrânia e,

finalmente, regressar a Portugal para o jogo final, com os ucranianos, disse.

 

 A primeira fase de qualificação, composta por sete grupos de três equipas, com seis jornadas

(encontros em casa e fora), vai decorrer entre 02 de Novembro de 2011 e 15 de Janeiro de 2012, e os

primeiros classificados de cada "poule" apuram-se para os jogos de "play-off".

 

Por Sapo Desporto c/ Lusa
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