NOVOS RECORDES
28/09/2014 – ATLETISMO
Maratona de Berlim
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Maratona

Dennis Kimetto (QUE) Wilson Kipsang (QUE)

Novo Recorde

Recorde Anterior

Data e Local
Recorde Ant.

2:02:57

2:03:23

Novo Recorde

Recorde Anterior

6:16

6:15

Novo Recorde

Recorde Anterior

2:03:23

2:03:38

Novo Recorde

Recorde Anterior

12.80

12.87

Novo Recorde

Recorde Anterior

36.84

37.04

04/09/11 –
Daegu

01:25:02

01:25:08

26/02/11 Sochi

29/09/13 Berlim

15/02/2014 – ATLETISMO INDOOR
Donetsk, Ucrânia
Prova

Novo/a Recordista

Salto com
Renaud Lavillenie
Vara (indoor) (FRA)

Recordista Anterior
Sergey Bubka (UKR)

Data e Local
Recorde Ant.
21/02/93 Donetsk

29/09/2013 – ATLETISMO
Maratona de Berlim
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Maratona

Wilson Kipsang (QUE) Patrick Makau (QUE)

Data e Local
Recorde Ant.
25/09/11 Berlim

07/09/2012 – ATLETISMO
Diamond League, Bruxelas
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

110m com
barreiras
masc

Aries Merrit (USA)

Dayron Robles (CUB)

Data e Local
Recorde Ant.
12/06/08 Ostrava

11/08/2012 – ATLETISMO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

4x100 masc

Jamaica (Nesta Carter, Jamaica (Nesta Carter,
Michael Frater, Yohan Michael Frater, Yohan
Blake, Usain Bolt)
Blake, Usain Bolt)

Marcha
20km fem

Yelena
Lashmanova(RUS)

Vera Sokolova (RUS)

Data e Local
Recorde Ant.

10/08/2012 – ATLETISMO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

4x100 fem

USA (Tianna Madison,

Alemanha Oriental

40.82

41.37

Novo Recorde

Recorde Anterior

1:40.91

1:41.01

Allyson Felix, Bianca
Knight, Carmelita Jeter)

Data e Local
Recorde Ant.
06/10/85 –
Canberra

09/08/2012 – ATLETISMO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

800m masc

David Rudisha (QUE)

David Rudisha (QUE)

Data e Local
Recorde Ant.
21/08/10 –
Rieti

04/08/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

1500 livre
masc

Sun Yang (CHN)

Sun Yang (CHN)

4 x 100
medley fem

USA (Missy Franklin,
Rebecca Soni, Dana
Vollmer, Allison Schmitt)

Novo Recorde

Recorde Anterior

14:31.02

14:34.14

27.09, 55.80 (28.71), 1:25.26
56.25, 58.81, 58.79, 58.88, 58.70, 58.73,
(29.46), 1:54.31 (29.05), 2:23.66
58.65,58.64, 58.66, 58.87, 58.69, 58.54,
(29.35), 2:52.63 (28.97), 3:22.16
58.95, 58.76, 54.22
(29.53), 3:51.50 (29.34), 4:20.73
(29.23), 4:49.62 (28.89), 5:18.88
(29.26), 5:48.15 (29.27), 6:17.40
(29.25), 6:46.74 (29.34), 7:16.15
(29.41), 7:45.45 (29.30), 8:14.94
(29.49), 8:44.32 (29.38), 9:13.78
(29.46), 9:43.10 (29.32), 10:12.52
(29.42), 10:41.73 (29.21),
11:11.27 (29.54), 11:40.64
(29.37), 12:09.81 (29.17),
12:39.00 (29.19), 13:08.39
(29.39), 13:37.53 (29.14),
14:05.34 (27.81), 14:31.02
(25.68)

CHN (Jing Zhao, Huija 3:52.05 (58.50,
3:52.19 (58.98, 1:04.12,
Chen, Liuyang Jiao,
1:04.82, 55.48, 53.25) 56.28, 52.81)
Zhesi Li)

Data e Local
Recorde Ant.
31/07/11 Xangai

01/08/09 Roma

03/08/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

200m costas Missy Franklin (USA)
fem

Recordista Anterior
Kirsty Coventry (ZIMB)

Novo Recorde

Recorde Anterior

2:04.06 (29.53, 30.97, 2:04.81 (29.44, 31.47,
31.66, 31.90)
31.90, 32.00)

Data e Local
Recorde Ant.
01/08/09 Roma

02/08/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

200m peito
fem

Rebecca Soni (USA)

Annamay Pierse (CAN)

Novo Recorde

Recorde Anterior

2:19.59 (32.49, 35.61, 2:20.10 (32.03, 35.25,
35.85, 35.64)
36.14, 36.70)

Data e Local
Recorde Ant.
30/07/09 Roma

01/08/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

200m peito
masc

Daniel Gyurta (HUN)

Christian Sprenger
(AUS)

2:07.28 (29.19, 32.37,
32.60, 33.12)

2:07.31 (28.91, 32.60,
32.98, 32.82)

Novo Recorde

Recorde Anterior

Data e Local
Recorde Ant.
30/07/09 Roma

29/07/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Data e Local
Recorde Ant.

100m peito
masc

Cameron Van der
Burgh (RSA)

Brenton Rickard (AUS)

58.46 (27.07, 31.39)

58.58 (27.67, 30.91)

27/07/09 Roma

100m borbol
fem

Dana Wollmer (USA)

Sarah Sjostrom (SUE)

55.98 (26.39, 29,59)

56.44 (26.94, 29.12)

27/07/09 Roma

Novo Recorde

Recorde Anterior

28/07/2012 – NATAÇÃO
Olimpíadas de Londres
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

400m
medley fem

Ye Shiwen (CHN)

Stephanie Rice (AUS)

10/03/2012 – ATLETISMO

4:28.43 (28.85,
33.34, 35.34, 34.20,
38.80, 39.22, 29.75,
28.93)

4:29.45 (1:01.47, 1:08.36,
1:17.42, 1:02.20)

Data e Local
Recorde Ant.
10/08/08 Pequim

GP Indoor de Istambul
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Heptatlo
Masculino

Ashton Eaton (USA)

Ashton Eaton (USA)

Novo Recorde

Recorde Anterior

6645 pontos (6.79 8.16 - 14.56 - 2.03
/7.68 - 5.20 - 2:32.77)

6568 pontos (6.71 - 7.73 13.12 - 2.11 / 7.77 - 5.10 2:32.67)

Data e Local
Recorde Ant.
06/02/11 Tallin

09/03/2012 – ATLETISMO
GP Indoor de Istambul
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

Pentatlo
Feminino

Natallia Dobrynska
(UCR)

Irina Belova (RUS)

5013 pontos (8.38 1.84 - 16.51 - 6.57 2:11.15

4991 pontos (8.22 - 1.93 13.25 - 6.67 - 2:10.26)

Data e Local
Recorde Ant.
15/02/92 Berlim

23/02/2012 – ATLETISMO
GP Indoor de Estocolmo
Prova

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

Salto com
Vara

Yelena Isinbayeva

Yelena Isinbayeva

5,1 m

5,0 m

(RUS)

(RUS)

Novo Recorde

Recorde Anterior

2:03:38

02:03:59

Data e Local
Recorde Ant.
15/02/09 Donetsk

25/09/2011 – ATLETISMO
Maratona de Berlim
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Maratona

Patrick Makau (QUE)

Haile Gebrselassie
(ETI)

Data e Local
Recorde Ant.
28/09/08 Berlim

04/09/2011 – ATLETISMO
No Mundial de Atletismo disputado em Daegu, Coréia do Sul, nos 4 x 100m masculino:
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

4x100 masc

Jamaica

Jamaica

Novo Recorde

Recorde Anterior

37.04

37.10

Data e Local
Recorde Ant.
22/08/08 Pequim

31/07/2011 – NATAÇÃO
Em Xangai, no campeonato mundial de piscina de 50m:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

1500m livre

Sun Yang (CHN)

Grant Hacket (AUS)

14:34.14 (56.25,
58.81, 58.79, 58.88,
58.70, 58.73, 58.65,
58.64, 58.66, 58.87,
58.69, 58.54, 58.95,
58.76, 54.22)

Recorde Anterior
14:34.56 (54.19,
58.26, 58.84, 58.89,
58.64, 58.63, 58.51,
58.51, 58.58, 58.73,
58.78, 58.95, 59.00,
59.38, 56.67)

Data e Local
Recorde Ant.
29/07/01 Fukuoka

28/07/2011 – NATAÇÃO
Em Xangai, no campeonato mundial de piscina de 50m:
Estilo

Novo/a Recordista

200m
Ryan Lochte (USA)
medley masc

Recordista Anterior
Ryan Lochte (USA)

17/12/2010 – NATAÇÃO
Em Dubai, no campeonato mundial de piscina curta:

Novo Recorde

Recorde Anterior

1:54.00 (24.89,
1:54.10 (24.72,
28.59, 33.03, 27.49) 28.48, 33.08, 27.82)

Data e Local
Recorde Ant.
30/07/09 Roma

Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

200m
Ryan Lochte (USA)
medley masc

Novo Recorde

Darian Towsend (RSA)

Recorde Anterior

1:50.08 (24.07,
1:51.55 (23.96,
27.35, 32.07, 26.59) 28.00, 33.45, 26.14)

Data e Local
Recorde Ant.
15/11/09 Berlim

16/12/2010 – NATAÇÃO
Em Dubai, no campeonato mundial de piscina curta:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

Data e Local
Recorde Ant.

Revez
Nikita Lobintsev, Danila
4x200m livre Izotov, Evgeny Lagunov e
masc
Alexander Sukhorukov
(RUS)

Colin Russel , Stefan
Hirniak , Brent Hayden e
Joel Greenshields (CAN)

6:49.04 (1:42.10,
1:42.15, 1:42.32,
1:42.47)

6:51.05 (1:43.60,
1:43.41, 1:41.49 e
1:42.55)

07/08/09 –
Leeds

400m
Ryan Lochte (USA)
medley masc

Laszlo Cseh (HUN)

3:55.50 (25.05,
29.57, 29.89, 29.22,
33.55, 33.86, 27.69,
26.67)

3:57.40 (24.70,
28.88, 30.01, 28.77,
34.03, 34.72, 28.88,
27.28)

11/12/09 Istambul

15/12/2010 – NATAÇÃO
Em Dubai, no campeonato mundial de piscina curta:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Revez
Chen Qian, Tang Yi, Lie Jing Inge Dekker, Femke
4x200m livre e Zhu Qianwei (CHN)
Heemskerk, Marleen
fem
Veldhuis e Ranomi
Kromowidjojo (HOL)

7:35.94 (1:54.73,
1:53.54, 1:53.59,
1:54.08)

Recorde Anterior
7:38.90 ((1:55.36,
1:53.44, 1:54.17,
1:55:93)

Data e Local
Recorde Ant.
09/04/08 –
Manchester

29/08/2010 – ATLETISMO
No Meeting de Rieti, nos 800m rasos:
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

800m

David Rudisha (QUE)

David Rudisha (QUE)

Novo Recorde

Recorde Anterior

1:41.01

1:41.09

Novo Recorde

Recorde Anterior

1:41.09

1:41.11

Novo Recorde

Recorde Anterior

Data e Local
Recorde Ant.
22/08/10 Berlim

22/08/2010 – ATLETISMO
No Meeting de Berlim, nos 800m rasos:
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

800m

David Rudisha (QUE)

Wilson Kipketer (DIN)

Data e Local
Recorde Ant.
24/08/07 Colônia

21/03/2010 – ATLETISMO
Na meia-maratona de Lisboa, duas novas melhores marcas:
Distância

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Data e Local
Recorde Ant.

20km

Zersenay Tadese
(ERT)

Samuel Wanjiru (QUE)

58.23

58.33

17/03/07 Haia

MeiaMaratona

Zersenay Tadese
(ERT)

Haile Gebrselassie (ETI)

55.21

55.48

15/02/06 Phoenix

20/12/2009 – NATAÇÃO
Na Salnikov Cup em piscina curta, disputado em São Petersburgo, 1 novo recorde mundial:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Revez
Stanislav Donets, Sergey
Nick Thoman, Mark
4x100m
Geybel , Evgeny Korotyshkin Gangloff, Michael Phelps
medley masc e Danila Izotov (RUS)
e Nathan Adrian (USA)

Novo Recorde

Recorde Anterior

3:19.16 (49.63,
3:20.71 (48.94,
56.43, 48.35, 44.75) 57.03, 49.93, 44.81)

19/12/2009 – NATAÇÃO
No Desafio Internacional em piscina curta disputado em Manchester, 3 novos recordes mundiais:

Data e Local
Recorde Ant.
18/12/09 –
Manchester

Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

100m peito
fem

Rebbeca Soni (USA)

Leisel Jones (AUS)

1:02.70 (30.08,32.62)

1:03.00 (30.05, 32.95)

14/11/09 –
Berlim

Revez
Nathan Adrian, Matt
4x100m livre Grevers, Garret
masc
Weber-Gale, Michael
Phelps (USA)

Gregory Mallet, Fabien
Gilot, William Meynard,
Fred Bousquet (FRA)

3:03.30 (45.08, 44.68, 3:04.98 (47.41, 44,92,
47.43, 46.11)
47.65, 45.00)

20/12/08 Marseille

200m
medley fem

Evelyn Verraszto (Hung) 2:04.60 (27.22,
31.38,35.94,30.06)

Julia Smit (USA)

Recorde Anterior

2:04.64 (27.56, 31.22,
37.14, 28.72)

Data e Local
Recorde Ant.

10/12/09 Istambul

18/12/2009 – NATAÇÃO
No Desafio Internacional em piscina curta disputado em Manchester, 5 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

Revez
4x100m
medley fem

Margaret Hoelzer,
Jessica Hardy, Dana
Vollmer e Amanda
Weir (USA)

Katy Murdoch, Annamay 3:47.97 (57.47,
3:49.95 (56.88, 1:03.39,
Pierse, Audrey Lacroix e 1:03.58, 54.37, 52.55) 57.29, 51.89)
Victoria Poon (CAN)

09/08/09 Leeds

Revez
Nick Thoman, Mark
4x100m
Gangloff, Michael
medley masc Phelps e Nathan
Adrian (USA)

Jake Tapp, Paul
Kornfeld, Joe Bartoch e
Brent Hayden (CAN)

3:20.71 (48.94, 57.03, 3:23.33 (50.60, 57.18,
49.93, 44.81)
50.18, 45.37)

09/08/09 Leeds

100m costas Nick Thoman (USA)
masc

Arkady Vyatchanin e
Stanislav Donets
(RUS)

48.94 (23.37, 25.57)

13/12/09 Istambul

48.97 (23.72,25.25)

Data e Local
Recorde Ant.

48.97 (23.31,25.66)

400m
medley fem

Julia Smit (USA)

Kathryn Meaklin (RSA)

4:21.04 (28.39, 32.21, 4:22.88 (28.84, 32.84,
33.33, 32.08, 36.65,
35.05, 33.84, 36.05, 36.13,
36.76, 31.16,30.46)
30.73, 29.40)

22/11/09 Singapura

200m peito
fem

Rebbeca Soni (USA)

Leisel Jones (AUS)

2:14.57 (31.05, 34.13, 2:15.42 (31.30, 34.77,
34.82,34.57)
34.93, 34.42)

15/11/09 –
Berlim

No torneio Open, disputado no Clube Pinheiros em São Paulo, recorde de Cesar Cielo em piscina de 50m:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

50m livre

Cesar Cielo (BRA)

Fred Bosquet (FRA)

20.91

20.94

Data e Local
Recorde Ant.
26/04/09Montpellier

13/12/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Piscina Curta disputado em Istambul, 3 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

200m peito

Daniel Gyurta (HUNG) Christian Sprenger
(AUS)

2:00.67 (27.74,
30.72,30.87,31.34)

2:01.98 (28.08, 31.06,
31.44,31.40)

10/08/09 –
Hobart, AUS

200m livre

Federica Pellegrini
(ITA)

Federica Pellegrini (ITA) 1:51.17(26.58,
28.26,28.25,28.08)

1:51.85 (26.73,
28.67,28.46, 27.99)

14/12/08 Rijeka, CRO

Arkady Vyatchanin
(RUS)

49.17 (23.76,25.41)

12/12/09 Istambul

100m costas Arkady Vyatchanin e
Stanislav Donets
(RUS)

48.97 (23.72,25.25)
48.97 (23.31,25.66)

12/12/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Piscina Curta disputado em Istambul, 5 novos recordes mundiais:

Data e Local
Recorde Ant.

Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

100m
medley

Peter Mankoc (ESL)

Sergey Fesikov (RUS)

50.76 (22.66,28.10)

50.95 (22.78,28.17)

14/11/09 Berlim

Aschwin Wildeboer
(ESP)

49.17 (23.76,25.41)

49.20 (23.30,25.90)

21/12/08 Madrid

55.05 (25.49,29.56)

55.46 (26.05,29.41)

10/11/09 Estocolmo

100m costas Arkady Vyatchanin
(RUS)

Novo Recorde

100m
borboleta

Diane Bui Duyet (FRA) Felicity Galvez (AUS)

50m costas

Sanja Jovanovic
(CROA)

Revez. 200m Hinkelien Schreuder,
medley
Moniek Nijhuis, Inge
Dekker and Ranomi
Kromowidjojo (HOL)

Zhao Jing (CHN)

Recorde Anterior

25.70

Ranomi Kromowidjojo,
Moniek Nijhuis,
Hinkelien Schreuder,
Marleen Veldhuis (HOL)

25.82

1:42.69 (26.32, 29.16, 1:45.73 (27.36, 30.09,
24.51,22.70)
25.23, 23.05)

Data e Local
Recorde Ant.

10/11/09 Estocolmo
13/12/08 –
Rijeka, CRO

11/12/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Piscina Curta disputado em Istambul, novo recorde mundial:
Estilo

Novo/a
Recordista

Recordista
Anterior

400m
medley

Laszlo Cseh
(Hung)

Laszlo Cseh
(Hung)

Novo Recorde

Recorde Anterior

3:57.27 (24.70, 28.88, 30.01, 28.77, 3:59.33 (25.44, 29.49, 30.04,
34.03, 34.72, 28.88, 27.28)
29.27, 34.37, 34.36, 29.02,
27.34)

Data e Local
Recorde Ant.
14/12/07 –
Debrecen,
HUN

10/12/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Piscina Curta disputado em Istambul, novo recorde mundial:
Estilo

Novo/a
Recordista

Recordista
Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

200m
medley

Evelyn Verraszto Evelyn Verraszto 2:04.64 (27.56, 31.22, 37.14, 28.72) 2:06.01 (27.88, 32.08, 36.85,
(Hung)
(Hung)
29.20)

Data e Local
Recorde Ant.
06/11/09 Moscou

28/11/2009 – NATAÇÃO
Em um evento em Birkerod, Dinamarca, com apenas duas nadadoras competindo, a dinamarquesa Lotte Friis bateu o
recorde mundial nos 1500m livre em piscina curta.
Estilo

Novo/a
Recordista

Recordista
Anterior

1500m
livre

Lotte Friis (DIN)

Katie Ziegler
(USA)

Novo Recorde

Recorde Anterior

15:28.65 (58.60, 1:01.48,
15:32.90 (28.49,29.92, 30.43,
1:01.98,1:02.41, 1:02.32, 1:02.28,
30.54, 30.53, 30.82, 30.96,
1:02.19,1:02.47, 1:02.44,1:02.67,1:02.90, 30.95, 30.51, 31.07, 31.04,
1:02.17,1:02.74,1:01.74, 1:00.26)

Data e Local
Recorde Ant.
12/10/07 Essen, ALE

31.03, 30.95, 30.91, 30.95,
30.58, 31.50, 31.42, 31.66,
31.74, 31.84, 31.83, 31.84,
31.94, 31.77, 31.79, 31.88,
32.24, 31.80)

22/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Singapura, 3 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

50m costas

Peter Marshall (USA)

Peter Marshall (USA)

400m
medley

Kathryn Meaklim
(RSA)

Mireia Garcia Belmonte
(ESP)

50m
borboleta

Therese Alshammar
(SWE)

Therese Alshammar
(SWE)

Novo Recorde

Recorde Anterior

22.61

22.73

4:22.88 (28.84,
32.84,35.05,33.84,36.0
5,36.13,30.73,29.40)

4:25.06 (29.60,
32.68,34.35, 33.49,36.74,
37.65,30.62, 29.93)

24.38

24.46

Data e Local
Recorde Ant.
11/11/09 Estocolmo
14/12/08 –
Rijeka, CRO
11/11/09 Estocolmo

15/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Berlim, 10 novos recordes mundiais:

Estilo

Novo/a
Recordista

Recordista
Anterior

200m livre

Paul Biedermann
(ALE)

Paul Biedermann (ALE) 1:39.37 (23.79, 25.50,
25.43, 24.65)

50m peito

Jessica Hardy (USA)

Jessica Hardy (USA)

100m peito

Cameron Van Der
Burgh (RSA)

Cameron Van Der
Burgh (RSA)

55.61 (25.98, 29.63)

55.99 (25.99, 30.00)

09/08/09 Pietermaritzburg,
RSA

100m
borboleta

Evgeny Korotshkin
(RUS)

Evgeny Korotshkin
(RUS)

48.48 (22.88, 25.60)

48.99 (23.07, 25.92)

07/11/09 Moscou

100m costas Sahiho Sakai (JPN)

Sahiho Sakai (JPN)

55.23 (26.73, 28.50)

56.15 (27.23, 28.93)

22/02/09 - Tóquio

200m
borboleta

Liu Zige (CHN)

Liu Zige (CHN)

2:00.78 (27.35, 31.06,
30.88, 31.49)

2:02.50 (27.31, 31.05,
31.41, 32.73)

11/11/09 Estocolmo

200m
medley

Darian Townsend
(RSA)

Ryan Lochte (USA)

1:51.55 (23.96, 28.00,
33.45, 26.14)

1:51.56 (24.79, 27.47,
32.56, 26.74)

11/04/08 Manchester

200m peito

Leisel Jones (AUS)

Annamay Pierse (CAN) 2:15.42 (31.30, 34.77,
34.93, 34.42)

2:16.83 (31.37, 34.31,
35.74, 35.41)

07/08/09 – Leeds,
Inglaterra

100m
medley

Hinkelien Schreuder
(HOL)

Zhao Jing (CHN)

58.40 (26.57, 31.83)

11/11/09 Estocolmo

1:47.08 (25.52, 27.07,
26.98, 27.51)

07/11/09 Moscou

200m costas Arkady Vyatchanin
(RUS)

Novo Recorde

28.80

57.74 (26.82, 30.92)

George Du Rand (RSA) 1:46.11 (25.17, 27.19,
27.12, 26.63)

Recorde Anterior Data e Local
Recorde Ant.
1:40.83 (24.18, 25.88,
25.87, 24.90)
28.96

26/11/08 - Berlim
11/11/09 Estocolmo

14/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Berlim, 6 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

100m
medley

Sergey Fesikov (RUS) Ryan Lochte (USA)

50.95 (22.78, 28.17)

50m peito

Cameron Van Der
Burgh (RSA)

Cameron Van Der
Burgh (RSA)

100m peito

Leisel Jones (AUS)

Leisel Jones (AUS)

1:03.00 (30.05, 32.95)

400m livre

Paul Biedermann
(ALE)

Grant Hackett (AUS)

3:32.77 (25.48, 27.14,
3:34.58 (51.35,
27.01, 27.05, 26.84, 27.13, 54.05, 54.85, 54.33)
26.69, 25.43)

18/07/02 - Sydney

200m costas Shiho Sakai (JPN)

Kirsty Coventry (ZIMB)

2:00.18 (27.91, 30.75,
30.83, 30.69)

2:00.91 (28.48,
30.21, 31.02, 31.20)

11/04/08 Manchester

50m
borboleta

Steffen Deibler (ALE)

22/06/09

24/10/09 Aachen, ALE

Steffen Deibler (ALE)

25.25

21.80

Recorde Anterior
51.15 (23.77, 31.38)
25.43

1:03.72 (30.41,
33.31)

Data e Local
Recorde Ant.
13/04/08 Manchester
08/08/09 Pietermaritzburg,
RSA
25/04/08 Canberra

11/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Estocolmo, 5 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

50m peito

Jessica Hardy
(USA)

Jessica Hardy (USA)

200m
borboleta

Liu Zige (CHN)

Yuko Nakanishi (JPN)

2:02.50 (27.31,
31.05,31.41,32.73)

2:03.12 (28.25,
31.25,31.76,31.86)

23/02/2008 Tóquio

100m
medley

Zhao Jing (CHN)

Therese Alshammar
(SWE)

58.40 (26.57, 31.83)

58.51(25.97,32.54)

17/10/09 Durban

50m
borboleta

Therese Alshammar Therese Alshammar
(SWE)
(SWE)

24.46

24.75

17/10/09 Durban

50m costas

Peter Marshall
(USA)

22.73

22.75

17/10/09 Durban

10/11/2009 – NATAÇÃO

Peter Marshall (USA)

Novo Recorde

Recorde Anterior

28.96

29.36

Data e Local
Recorde Ant.
07/11/09 Moscou

No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Estocolmo, 3 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

50m
costas

Zhao Jing (CHN)

100m
borboleta

Marieke Guehrer
(AUT)

25.82 nesse mesmo dia,
Zhao conseguiu os tempos
de 26.08 e 25.84

26.17

Felicity Galvez (AUS)

Jessicah Schipper
(AUS)

55.46 (26.05, 29.41)

200m
borboleta

Kaio Márcio (BRA)

Nikolay Skvortsov
(RUS)

1:49.11(24.80, 28.63, 26.81, 1:50.53 (25.30, 28.17, 11/02/09 28.87)
28.66, 28.40)
St.Petersburg

55.68 (26.33, 29.35)

Data e Local
Recorde Ant.
06/11/09 Moscou
12/08/09 –
Hobart, AUS

07/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Moscou, 3 novos recordes mundiais:
Estilo

Novo/a Recordista

Recordista Anterior

Novo Recorde

Recorde Anterior

29.36

29.45

50m peito

Jessica Hardy (USA)

Jessica Hardy (USA)

200m
costas

George Du Rand
(RSA)

Markus Rogan (AUT)

1:47.08 (25.52, 27.07, 1:47.84 (26.40, 28.03,
26.98, 27.51)
26.67, 26.74)

13/04/08 Manchester

100m
borboleta

Evgeny Korotyshkin
(RUS)

Ian Crocker (USA)

48.99 (23.07, 25.92)

26/03/04 – East
Meadow, NY

49.07

Data e Local
Recorde Ant.
17/10/09 Durban

06/11/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Piscina Curta disputado em Moscou, 2 novos recordes mundiais:
Com o tempo de 2:06.01 (27.88, 32.08, 36.85, 29.20), a húngara Evelyn Verraszto bateu o recorde nos 200m medley,
superando o recorde anterior de 2:06.13 (27.95, 58.91, 1:35.82, 2:06.13) de Kirsty Coventry, do Zimbaube, que havia
sido obtido em 12 de Abril de 2008 em Manchester.
Com o tempo de 26.17, a austríaca Marieke Guehrer bateu o recorde mundial nos 50m costas, superando o antigo
recorde de 26.23 da croata Sanja Jovanovic, que havia sido obtido em 13 de dezembro de 2008 em Rijeka, Croácia.

24/10/2009 – NATAÇÃO
Em Aachen, Alemanha, o alemão Stefan Deibler bateu o recorde mundial dos 50m borboleta em piscina curta com o
tempo de 22.06, superando o antigo recorde de 22.18 do francês Amaury Leveaux, que havia sido obtido em 14 de
dezembro de 2008 em Rijeka, Croácia.

21/10/2009 – NATAÇÃO
No campeonato chinês em piscina de 50m, disputado em Jinan, a chinesa Liu Zige bateu o recorde mundial nos 200m
borboleta com o tempo de 2:01.81 (27.19, 30.89, 32.12, 31.61), superando o antigo recorde de 2:03.41 da australiana
Jessicah Schipper (28.21, 32.04, 31.98, 31.18), que havia sido obtido em 30 de julho de 2009 em Roma.

17/10/2009 – NATAÇÃO
No Campeonato Mundial em piscina curta disputado em Durban, 4 recordes mundiais foram batidos:
A sueca Therese Alshammar bateu o recorde nos 100m medley com o tempo de 58.51 (25.97, 32.54), superando o
antigo recorde de 58.54 (26.88, 31.66) da australiana Emily Seebohn, que havia sido obtido em 10 de agosto de 2009
em Hobart.
A sueca Therese Alshammar bateu o recorde nos 50m borboleta com o tempo de 24.75, superando o antigo recorde de
24.99 da austríaca Marieke Guehrer, que havia sido obtido em 16 de novembro de 2008 em Berlim.
A americana Jessica Hardy bateu o recorde nos 50m peito com o tempo de 29.45, superando o antigo recorde de 29.58
que pertencia a ela mesmo, e havia sido obtido em 10 de abril de 2008 em Manchester.
O americano Peter Marshall bateu o recorde nos 50m costas com o tempo de 22.75, superando o antigo recorde de
22.87 do americano Randall Bal, que havia sido obtido em 16 de novembro de 2008 em Berlim.

04/09/2009 – ATLETISMO
Com o tempo de 14:36.23 centésimos, os quenianos William Biwott, Gideon Gathimba, Geoffrey Rono e Augustine
Choge estabeleceram na noite desta sexta-feira, no Meeting de Atletismo de Bruxelas, um novo recorde mundial no
revezamento 4x1500m.
A marca anterior, de 14:38.80, havia sido estabelecida há 32 anos pela Alemanha Ocidental no dia 17 de agosto de 1977
em Colônia. O recorde era considerado o mais antigo do atletismo.

28/08/2009 – ATLETISMO
Onze dias depois de não ter sequer subido ao pódio do Mundial de atletismo, Yelena Isinbayeva conseguiu se recuperar
nesta sexta-feira: de volta às competições, na etapa de Zurique da Golden League, a russa não só venceu como
estabeleceu o novo recorde mundial do salto com vara: 5,06m.
A marca anterior, 5,05m, era da própria Isinbayeva e havia sido feita em 18 de Agosto de 2008 nas Olimpíadas de
Pequim. Trata-se da 27a vez que a russa consegue bater o recorde mundial da prova - além dela, nenhuma mulher
jamais conseguiu ultrapassar a barreira dos cinco metros.

20/08/2009 – ATLETISMO
O jamaicano Usain Bolt protagonizou mais um feito histórico na tarde desta quinta-feira. Com extrema facilidade, o
velocista que completa 23 anos amanhã venceu a prova de 200m do Mundial de Berlim com o tempo de 19s19, melhor
marca da história da distância. O recorde anterior de 19s30 era do próprio Bolt, e havia sido obtido em 20 de Agosto de
2008, durante as Olimpíadas de Pequim.

16/08/2009 – ATLETISMO
O jamaicano Usain Bolt conquistou o título mundial dos 100m rasos na tarde deste domingo. Na final disputada em
Berlim, o atleta superou o norte-americano Tyson Gay e o compatriota Asafa Powell com o tempo de 9s58, melhor marca
de todos os tempos na distância.
Antes da largada, Bolt fez o gesto de decolar com o braço e balançou a cabeça positivamente. Após o tiro, ele realmente
voou. Soberano durante toda a prova, o velocista superou a própria marca de 9s69, estabelecida nos Jogos Olímpicos
de Pequim exatamente há um ano.

VEJA A EVOLUÇÃO DO RECORDE
16/08/2009: Usain Bolt (Jamaica) - 9s58
16/08/2008: Usain Bolt (Jamaica) - 9s69
31/05/2008: Usain Bolt (Jamaica) - 9s72
09/09/2007: Asafa Powell (Jamaica) - 9s74
12/05/2006: Justin Gatlin (EUA) - 9s77
14/06/2005: Asafa Powell (Jamaica) - 9s77
14/09/2002: Tim Montgomery (EUA) - 9s78
16/06/1999: Maurice Greene (EUA) - 9s79
27/07/1996: Donovan Bailey (Canadá) - 9s84
25/08/1991 - Carl Lewis (EUA) - 9s86
20/06/1968 - Jim Hines (EUA) - 9s90
06/07/1912 - Donald Lippincott (EUA) - 10s60

12/08/2009 – NATAÇÃO
No campeonato australiano em piscina curta, disputado em Hobart, a australiana Jessica Schipper bateu o recorde
mundial nos 100m borboleta com o tempo de 55.68 (26.33, 29.35), superando o antigo recorde de 55.74 (26.11, 29.63)
da também australiana Libby Tricket, que havia sido obtido em 25 de abril de 2008 em Canberra.

10/08/2009 – NATAÇÃO
No campeonato australiano em piscina curta, disputado em Hobart, mais 3 recordes mundiais foram quebrados.
Com o tempo de 51.01 (24.29, 26.72), a australiana Libby Trickett bateu o recorde mundial nos 100m livre em piscina de
25m. O recorde anterior de 51.70 (24.91, 26.79) pertencia a própria Libby, e havia sido obtido em 9 de Agosto de 2005
em Melbourne.
Com o tempo de 2:01.98 (28.08, 31.06, 31.44, 31.40), o australiano Christian Sprenger bateu o recorde nos 200m peito
em piscina de 25m. O recorde anterior de 2:02.92 (27.62, 30.99, 31.76, 32.55) pertencia ao americano Ed Moses, e
havia sido obtido em 17 de Janeiro de 2004 em Berlim.
Com o tempo de 58.54 (26.88, 31.66), a australiana Emily Seebohm bateu o recorde nos 100m medley em piscina de
25m. O recorde anterior de 58.80 (26.41, 32.39) pertencia a americana Natalie Coughlin, e havia sido obtido em 23 de
Novembro de 2002 em Nova Iorque.

09/08/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 55.99, o sul africano Cameron van der Burgh bateu em Pietermaritzburg o recorde mundial dos 100m
peito em piscina de 25m. O antigo recorde de 56.39 pertencia ao próprio Cameron, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 3:23.33, a equipe masculina canadense formada por Jake Tapp (50.60), Paul Kornfeld (57.18), Joe
Bartoch (50.18) e Brent Hayden (45.37), bateu em Leeds o recorde mundial dos 4x100m medley em piscina de 25m. O
antigo recorde de 3:24.29 pertencia a equipe russa formada por Stanislav Donets (50.57), Sergey Geybel (57.93),
Evgeny Korotyshkin (49.39) e Alexander Sukhorukov (46.40), e havia sido obtido em 13 de Abril de 2008 em Manchester.

Com a marca de 3:49.95, a equipe feminina canadense formada por Katy Murdoch (56.88), Annamay Pierse (1:03.39),
Audrey Lacroix (57.29) e Victoria Poon (51.89), bateu em Leeds o recorde mundial dos 4x100m medley em piscina de
25m. O antigo recorde de 3:51.36 pertencia a equipe americana formada por Margaret Hoelzer (58.79), Jessica Hardy
(1:03.98), Rachel Koisarz (55.93) e Kara Denby (52.66), e havia sido obtido em 11 de Abril de 2008 em Manchester.

08/08/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 25.43, o sul africano Cameron van der Burgh bateu em Pietermaritzburg o recorde mundial dos 50m
peito em piscina de 25m. O antigo recorde de 25.94 pertencia ao próprio Cameron, e havia sido obtido em 11 de
Novembro de 2008 em Estocolmo.
Com a marca de 56.39, o sul africano Cameron van der Burgh bateu em Pietermaritzburg o recorde mundial dos 100m
peito em piscina de 25m. O antigo recorde de 56.88 pertencia ao próprio Cameron, e havia sido obtido em 9 de
Novembro de 2008 em Moscou.
Com a marca de 20.30, o sul africano Roland Schoeman bateu em Pietermaritzburg o recorde mundial dos 50m livre em
piscina de 25m. O antigo recorde de 20.48 pertencia ao francês Amaury Leveaux, e havia sido obtido em 11 de
Dezembro de 2008 em Rijeka, Croácia.
Com a marca de 3:54.92 (27.74, 29.55, 29.81, 29.83, 29.68, 29.77, 29.80, 28.74), a inglesa Joanne Jackson bateu em
Leeds o recorde mundial dos 400m livre em piscina de 25m. O antigo recorde de 3:56.09 (27.13, 56.19, 1:25.98, 1:55.81,
2:25.89, 2:56.26, 3:26.64) pertencia a francesa Laure Manadou, e havia sido obtido em 9 de Dezembro de 2006 em
Helsinque.

07/08/2009 – NATAÇÃO
Durante o Grand Prix Britânico em piscina de 25m disputado em Leeds, a canadense Annamay Pierse bateu o recorde
mundial nos 200m peito com o tempo de 2:16.83 (31.37, 34.31, 35.74, 35.41), superando o seu próprio recorde de
2:17.50 (31.36, 34.60, 35.55, 35.99), que havia sido obtido em 14 de Março de 2009, em Toronto.
No mesmo campeonato, a equipe masculina canadense bateu o recorde mundial no 4x200m livre, com o tempo de
6:51.05. A equipe era formada por Colin Russell (1:43.60), Stefan Hirniak (1:43.41), Brent Hayden (1:41.49) e Joel
Greenshields (1:42.55). O recorde anterior era de 6:52.66, e pertencia a equipe australiana formada por Kirk Palmer
(1:43.12), Grant Hackett (1:42.75), Grant Brits (1:44.01) e Kenrick Monk (1:42.78), obtido em 31 de Agosto de 2007 em
Melbourne.
Com a marca de 29.80, a americana Jessica Hardy bateu em Washington o recorde mundial dos 50m peito em piscina
de 50m. O antigo recorde de 29.95 pertencia a própria Jessica, e havia sido obtido ontem. Este recorde foi batido na
prova de 100m peito, na qual Jessica também bateu o recorde, com o tempo de 1:04.45 (29.80, 34.65). O antigo recorde
de 1:04.84 (31.03, 33.81) pertencia a americana Rebecca Soni, e havia sido obtido em 27 de Julho de 2009 em Roma.

06/08/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 29.95, a americana Jessica Hardy bateu em Washington o recorde mundial dos 50m peito em piscina
de 50m. O antigo recorde de 30.09 pertencia a russa Yuliya Efimova, e havia sido obtido em 2 de Agosto de 2009 em
Roma. O recorde foi obtido na prova de 100m peito.

02/08/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 24.04, o inglês Liam Tancock bateu em Roma o recorde mundial dos 50m costas em piscina de 50m. O
antigo recorde de 24.08 pertencia ao próprio Liam, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 30.09, a russa Yuliya Efimova bateu em Roma o recorde mundial dos 50m peito em piscina de 50m. O
antigo recorde de 30.23 pertencia a canadense Amanda Reason, e havia sido obtido em 8 de Julho de 2009 em
Montreal.
Com a marca de 23.73, a alemã Britta Steffen bateu em Roma o recorde mundial dos 50m livre em piscina de 50m. O
antigo recorde de 23.96 pertencia a holandesa Marleen Veldhuis, e havia sido obtido em 19 de Abril de 2009 em
Amsterdam.
Com a marca de 3:27.28, a equipe americana formada por Aaron Peirsol (52.19), Eric Shanteau (58.57), Michael Phelps
(49.72) e David Walters (46.80) bateu em Roma o recorde mundial dos 4x100m medley em piscina de 50m. O antigo
recorde de 3:29.34 pertencia a equipe americana, formada por Aaron Peirsol (53.16), Brendan Hansen (59.27), Michael
Phelps (50.15) e Jason Lezak (46.76), e havia sido obtido em 17 de Agosto de 2008 em Pequim.

01/08/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 2:04.81 (29.44, 31.47, 31.90, 32.00), a nadadora de Zimbawe Kirsty Coventry bateu em Roma o
recorde mundial dos 200m costas em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:05.24 (29.62, 31.21, 31.86, 32.55) pertencia
a própria Kirsty, e havia sido obtido em 16 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 49.82 (23.36, 26.46), o americano Michael Phelps bateu em Roma o recorde mundial dos 100m
borboleta em piscina de 50m. O antigo recorde de 50.01 (22.83, 27.18) pertencia ao sérvio Milorad Cavic, e havia sido
obtido ontem.

Com a marca de 24.08, o inglês Liam Tancock bateu em Roma o recorde mundial dos 50m costas em piscina de 50m. O
antigo recorde de 24.33 pertencia ao americano Randall Bal, e havia sido obtido em 5 de Dezembro de 2008 em
Eindhoven.
Com a marca de 3:52.19, a equipe chinesa formada por Jing Zhao (58.98), Huijia Chen (1:04.12), Liuyang Jiao (56.28) e
Zhesi Li (52.81) bateu em Roma o recorde mundial dos 4x100m medley em piscina de 50m. O antigo recorde de 3:52.69
pertencia a equipe australiana, formada por Emily Seebohm (59.33), Leisel Jones (1:04.58), Jessicah Schipper (56.25) e
Libby Trickett (52.53), e havia sido obtido em 17 de Agosto de 2008 em Pequim.

31/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 52.07 (25.46, 26.61), a alemã Britta Steffen bateu em Roma o recorde mundial dos 100m livre em
piscina de 50m. O antigo recorde de 52.22 (25.60, 26.62) pertencia a própria Britta, e havia sido obtido em 26 de Julho
de 2009 em Roma.
Com a marca de 1:51.92 (26.52, 28.38, 28.40, 28.62), o americano Aaron Peirsol bateu em Roma o recorde mundial dos
200m costas em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:53.08 (26.82, 28.36, 28.88, 29.02) pertencia ao próprio Aaron, e
havia sido obtido em 11 de Julho de 2009 em Indianápolis..
Com a marca de 25.07, a sueca Therese Alshammar bateu em Roma o recorde mundial dos 50m borboleta em piscina
de 50m. O antigo recorde de 25.33 pertencia a holandesa Marleen Veldhuis, e havia sido obtido em 19 de Abril de 2009
em Amsterdam.
Com a marca de 50.01 (22.83, 27.18), o sérvio Milorad Cavic bateu em Roma o recorde mundial dos 100m borboleta em
piscina de 50m. O antigo recorde de 50.22 (22.83, 27.39) pertencia ao americano Michael Phelps, e havia sido obtido em
9 de Julho de 2009 em Indianápolis.
Com a marca de 6:58.55, a equipe americana formada por Michael Phelps (1:44.49), Ricky Berens (1:44.13), David
Walters (1:45.47) e Ryan Lochte (1:44.46) bateu em Roma o recorde mundial dos 4x200m livre em piscina de 50m. O
antigo recorde de 6:58.56 pertencia a equipe americana formada por Michael Phelps (1:43.41), Ryan Locthe (1:44.28),
Ricky Berens (1:46.29) e Peter Vanderkaay (1:44.68), e havia sido obtido em 13 de Agosto de 2008 em Pequim.

30/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 1:54.10 (24.72, 28.48, 33.08, 27.82), o americano Ryan Lochte bateu em Roma o recorde mundial dos
200m medley em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:54.23 (24.59, 28.81, 33.50, 27.33) pertencia ao americano
Michael Phelps, e havia sido obtido em 15 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 2:20.10 (32.03, 35.25, 36.14, 36.70), a canadense Annamay Pierse bateu em Roma o recorde mundial
dos 200m peito em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:20.22 (32.17, 35.29, 36.24, 36.52) pertencia a americana
Rebecca Soni, e havia sido obtido em 15 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 46.91 (22.17, 24.74), o brasileiro Cesar Cielo bateu em Roma o recorde mundial dos 100m livre em
piscina de 50m. O antigo recorde de 47.05 (22.44, 24.61) pertencia ao australiano Eamon Sullivan, e havia sido obtido
em 13 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 2:03.41 (28.21, 32.04, 31.98, 31.18), a australiana Jessicah Schipper bateu em Roma o recorde
mundial dos 200m peito em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:04.14 (28.79, 31.78, 31.92, 31.65) pertencia a
americana Mary Descenza, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 2:07.31 (28.91, 32.60, 32.98, 32.82), o australiano Christian Sprenger bateu em Roma o recorde
mundial dos 200m borboleta em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:07.51 (28.91, 33.16, 32.86, 33.38) pertencia ao
japonês Kosuke Kitajima, e havia sido obtido em 8 de Junho de 2008 em Tóquio.
Com a marca de 27.06, a chinesa Zhao Jing bateu em Roma o recorde mundial dos 50m costas em piscina de 50m. O
antigo recorde de 27.38 pertencia a russa Anastasia Zueva, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 7:42.08, a equipe chinesa formada por Yu Yang (1:55.47), Zhu Qianwei (1:55.79), Liu Jing (1:56.09) e
Pang Jiaying (1:54.73) bateu em Roma o recorde mundial dos 4x200m livre em piscina de 50m. O antigo recorde de
7:44.31 pertencia a equipe australiana formada por Stephanie Rice (1:56.60), Bronte Barratt (1:56.58), Kylie Palmer
(1:55.22) e Linda Mackenzie (1:55.91), e havia sido obtido em 14 de Agosto de 2008 em Pequim.

29/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 2:04.14 (28.79, 31.78, 31.92, 31.65), a americana Mary Descenza bateu em Roma o recorde mundial
dos 200m borboleta em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:04.18 (27.80, 31.57, 32.22, 32.59) pertencia a chinesa Liu
Zige, e havia sido obtido em 14 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 27.38, a russa Anastasia Zueva bateu em Roma o recorde mundial dos 50m costas em piscina de 50m.
O antigo recorde de 27.61 pertencia a alemã Daniela Samulski, e havia sido obtido em 26 de Junho de 2009 em Berlim.
Com a marca de 1:51.51 (24.76, 28.12, 29.05, 29.58), o americano Michael Phelps bateu em Roma o recorde mundial

dos 200m borboleta em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:52.03 (25.36, 28.17, 29.22, 29.28) pertencia ao próprio
Phelps, e havia sido obtido em 13 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 1:52.98 (27.34, 28.26, 28.78, 28.60), a italiana Federica Pellegrini bateu em Roma o recorde mundial
dos 200m livre em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:53.67 (27.15, 28.67, 28.95, 28.90) pertencia a própria
Federica, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 26.67, o sul africano Cameron Van der Burgh bateu em Roma o recorde mundial dos 50m peito em
piscina de 50m. O antigo recorde de 26.74 pertencia ao próprio Cameron, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 7:32.12 (26.94, 28.26, 28.84,28.51, 28.61, 28.71, 28.71, 28.21, 28.23, 28.26, 28.51, 28.57, 28.90,
28.77, 28.10, 25.99), o chinês Zhang Lin bateu em Roma o recorde mundial dos 800m livre em piscina de 50m. O antigo
recorde de 7:38.65 (25.99, 28.39, 28.75, 28.76, 28.71, 28.89, 28.83, 28.85, 28.89, 28.97, 29.18, 29.34, 29.23, 29.33,
28.33, 28.21) pertencia ao australiano Grant Hackett, e havia sido obtido em 27 de Julho de 2005 em Montreal.

28/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 1:42.00 (24.23, 25.89, 26.18, 25.70), o alemão Paul Biedermann bateu em Roma o recorde mundial dos
200m livre em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:42.96 (24.31, 25.98, 26.55, 26.12) pertencia ao americano Michael
Phelps, e havia sido obtido em 12 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 58.12 (28.71, 29.41), a inglesa Gemma Spofforth bateu em Roma o recorde mundial dos 100m costas
em piscina de 50m. O antigo recorde de 58.48 (28.43, 30.05) pertencia a russa Anastasia Zueva, e havia sido obtido
ontem.
Com a marca de 26.74, o sul africano Cameron Van der Burgh bateu em Roma o recorde mundial dos 50m peito em
piscina de 50m. O antigo recorde de 26.89 pertencia ao brasileiro Felipe Silva, e havia sido obtido em 9 de Maio de 2009
no Rio de Janeiro.
Com a marca de 1:53.67 (27.15, 28.67, 28.95, 28.90), a italiana Federica Pellegrini bateu em Roma o recorde mundial
dos 200m livre em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:54.47 (27.31, 28.74, 29.58, 28.84) pertencia a própria
Federica, e havia sido obtido em 8 de Março de 2009 em Riccione.

27/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 58.58 (27.67, 30.91), o australiano Brenton Rickard bateu em Roma o recorde mundial dos 100m peito
em piscina de 50m. O antigo recorde de 58.91 (28.03, 30.88) pertencia ao japonês Kosuke Kitajima, e havia sido obtido
em 11 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 56.06 (26.94, 29.12), a sueca Sarah Sjostrom bateu em Roma o recorde mundial dos 100m borboleta
em piscina de 50m. O antigo recorde de 56.44 (27.12, 29.32) pertencia a própria Sarah, e havia sido obtido ontem.
Com a marca de 1:04.84 (31.03, 33.81), a americana Rebbeca Soni bateu em Roma o recorde mundial dos 100m peito
em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:05.09 (30.83) pertencia a australiana Leisel Jones, e havia sido obtido em 20
de Março de 2006 em Melbourne.
Com a marca de 58.48 (28.43, 30.05), a russa Anastasia Zueva bateu em Roma o recorde mundial dos 100m costas em
piscina de 50m. O antigo recorde de 58.77 (28.86, 29.91) pertencia a nadadora de Zimbawe Kirsty Coventry, e havia sido
obtido em 11 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 2:06.15 (27.72, 31.52, 37.07, 29.84), a americana Ariana Kukors bateu em Roma o recorde mundial dos
200m medley em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:07.03 (27.94, 31.95, 36.58, 30.56) pertencia a própria Ariana, e
havia sido obtido ontem.

26/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 56.44 (27.12), a sueca Sarah Sjostrom bateu em Roma o recorde mundial dos 100m borboleta em
piscina de 50m. O antigo recorde de 56.61 (26.67) pertencia a holandesa Inge de Bruijn, e havia sido obtido em 17 de
Setembro de 2000 em Sydney.
Com a marca de 3:40.07 (26.29, 28.13, 28.01, 28.59, 27.76, 28.39, 27.13, 25.77), o alemão Paul Biedermann bateu em
Roma o recorde mundial dos 400m livre em piscina de 50m. O antigo recorde de 3:40.08 (25.33, 53.02, 1:21.27, 1:49.57,
2:17.38, 2:45.43, 3:13.04) pertencia ao australiano Ian Thorpe, e havia sido obtido em 30 de Julho de 2002 em
Manchester.
Com a marca de 2:07.03 (27.94, 31.95, 36.58, 30.56), a americana Ariana Kukors bateu em Roma o recorde mundial dos
200m medley em piscina de 50m. O antigo recorde de 2:08.45 (27.84, 32.84, 37.68, 30.09) pertencia a australiana
Stephanie Rice, e havia sido obtido em 13 de Agosto de 2008 em Pequim.
Com a marca de 3:59.15 (28.45, 30.21, 30.31, 30.45, 30.24, 30.27, 29.86, 29.36), a italiana Federica Pellegrini Sarah
Sjostrom bateu em Roma o recorde mundial dos 100m borboleta em piscina de 50m. O antigo recorde de 4:00.41 (28.47,
30.03, 30.28, 30.46, 30.20, 30.72, 30.66, 29.59) pertencia a própria Federica, e havia sido obtido em 27 de Junho de

2009 em Pescara.
Com a marca de 52.22 (25.60, 26.62), a alemã Britta Steffen bateu em Roma o recorde mundial dos 100m livre em
piscina de 50m. O antigo recorde de 52.56 (25.30, 27.26) pertencia a própria Britta, e havia sido obtido em 27 de Junho
de 2009 em Berlim.
Com a marca de 3:31.72, a equipe holandesa formada por Inge Dekker (53.61), Ranomi Kromowidjojo (52.30), Feemke
Heemskerk (53.03) e Marleen Veldhuis (52.78) bateu em Roma o recorde mundial dos 4x100m livre em piscina de 50m.
O antigo recorde de 3:33.62 pertencia a esta mesma equipe, Inge Dekker (53.77), Ranomi Kromowidjojo (53.61),
Feemke Heemskerk (53.62) e Marleen Veldhuis (52.62) havia sido obtido em 18 de Março de 2008 em Eidenhoven.

11/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 1:53.08 (26.82, 28.36, 28.88, 29.02), o americano Aaron Peirsol bateu em Indianápolis o recorde
mundial dos 200m costas em piscina de 50m. O antigo recorde de 1:53.94 (27.24, 28.53, 29.29, 28.88) pertencia ao
americano Ryan Lochte, e havia sido obtido em 15 de Agosto de 2008 durante as Olipíadas de Pequim.

09/07/2009 – NATAÇÃO
Nas Olimpíadas de Pequim, Michael Phelps bateu sete recordes mundiais em oito provas disputadas. Faltava um. E ele
foi conquistado nesta quinta-feira nas seletivas americanas disputada em Indianápolis. O campeão olímpico venceu os
100m borboleta com o tempo de 50.22 (23.83, 26.39) e bateu a melhor marca do mundo de 50.40 (23.51, 26.89), obtida
por Ian Crocker em Montreal e já durava quase quatro anos (30 de julho de 2005).

08/07/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 51.94 (25.35, 26.59), o americano Aaron Peirsol bateu em Indianápolis o recorde mundial dos 100m
costas em piscina de 50m. O antigo recorde de 52.38 (25.54, 26.84) pertencia ao espanhol Ascwin Wileboer, e havia sido
obtido em 1 de Julho de 2009 em Pescara.
Com a marca de 30.23, a nadadora canadense Amanda Reason bateu em Montreal o recorde mundial dos 50m peito em
piscina de 50m. O antigo recorde de 30.31 pertencia a australiana Jade Edminstone, e havia sido obtido em 30 de
Janeiro de 2006 em Melbourne.

01/07/2009 – NATAÇÃO
O nadador espanhol Aschwin Wildeboer bateu o recorde mundial dos 100 metros costas, nesta quarta-feira, durante os
Jogos do Mediterrâneo, que acontecem na cidade italiana de Pescara. O espanhol conseguiu a marca de 52.38 (25.54)
na primeira passagem do revezamento 4x100 medley e desbancou a melhor marca anterior, de 52.54 (25.65), do
americano Aaron Peirsol, que havia sido obtida em 12 de Agosto de 2008 em Pequim.

27/06/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 52.56 (25.30, 27.26), a nadadora alemã Britta Steffen bateu em Berlim o recorde mundial dos 100m
livre em piscina de 50m. Ela superou seu antigo recorde de 52.85 (25.81, 27.04), que havia sido obtido em 25 de Junho
de 2009 em Berlim.
Com a marca de 4:00.41 (28.47, 30.03, 30.28, 30.46, 30.20, 30.72, 30.66, 29.59), a nadadora italiana Federica Pellegrini
bateu em Pescara o recorde mundial dos 400m livre em piscina de 50m. Ela superou o antigo recorde de 4:00.66
(28.25, 30.24, 30.84, 31.02, 30.19, 30.39, 30.24, 29.49) da inglesa Joanne Jackson, que havia sido obtido em 16 de
Março de 2009 em Sheffield.

26/06/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 27.61, a nadadora alemã Daniela Samulski bateu em Berlim o recorde mundial dos 50m costas em
piscina de 50m. Ela diminuiu em seis centésimos o antigo recorde de 27.67 da australiana Sophie Edington, que havia
sido obtido em 23 de Março de 2008 em Sydney.

25/06/2009 – NATAÇÃO
Com a marca de 52.85 (25.81, 27.04), a nadadora alemã Britta Steffen bateu nesta quinta-feira em Berlim o recorde
mundial dos 100m livre em piscina de 50m. Ela diminuiu em três centésimos o antigo recorde de 52.88 (25.40, 27.48) da
australiana Lisbeth Trickett, que havia sido obtido em 27 de Março de 2008 em Sydney.

08/05/2009 – NATAÇÃO
Durante o Troféu Maria Lenk disputado no Rio de Janeiro, o brasileiro Felipe França bateu o recorde mundial nos 50m
peito em piscina longa com o tempo de 26.89, superando o antigo recorde de 27.06 do sul-africano Cameron Van der
Burgh, que havia sido obtido em 18 de Abril de 2009, em Durban.

28/04/2009 – NATAÇÃO
Yulyia Efimova bateu o recorde mundial nos 50m peito primeiro nas semi-finais com o tempo de 30.23 e depois na final
com o tempo de 30.05, superando o antigo recorde de 30.31 da australiana Jade Edminstone, que havia sido obtido em
30 de Janeiro de 2006 em Melbourne. ESTE RECORDE NÃO FOI HOMOLOGADO PELA FINA.
Anastasia Zueva bateu o recorde mundial nos 50m costas primeiro nas semi-finais com o tempo de 27.48 e depois na
final com o tempo de 27.47, superando o antigo recorde de 27.67 da australiana Sophie Edington, que havia sido obtido

em 23 de Março de 2008 em Sydney. ESTE RECORDE NÃO FOI HOMOLOGA-DO PELA FINA.

26/04/2009 – NATAÇÃO
Durante o Campeonato Francês disputado em Montpellier, Fred Bousquet bateu o recorde mundial nos 50m livre em
piscina longa com o tempo de 20.94, superando o antigo recorde de 21.28 do australiano Eamon Sullivan, que havia sido
obtido em 28 de Março de 2008, em Sydney. O segundo colocado na prova foi o atual recordista dos 100m livre Alain
Bernard, com o tempo de 21.23, também inferior ao antigo recorde.

23/04/2009 – NATAÇÃO
A prova mais importante da natação mundial tem um novo recordista mundial. Ou melhor, um velho
conhecido. Campeão olímpico em Pequim, em 2008, o francês Alain Bernard, de quase 26 anos, quebrou
ontem o recorde dos 100 metros livre, tornando-se o primeiro homem a nadar a distância em menos de 47
segundos. Seu tempo de 46.94 (22.35) superou o antigo recorde de 47.05 (22,44) do australiano Eamon
Sullivan, obtido em 13 de Agosto de 2008 nas Olimpíadas de Pequim. O feito de Bernard ocorreu nas
semifinais do Campeonato Francês, que está sendo realizado em Montpellier, sul do país. Esta é a quarta vez
em pouco mais de um ano que o golden boy do esporte da França quebra o recorde da prova. ESTE
RECORDE NÃO FOI HOMOLOGADO PELA FINA.
19/04/2009 – NATAÇÃO
Durante a Amsterdam Swin Cup, a holandesa Marleen Veldhuis bateu os recordes mundiais nos 50m livre e 50m
borboleta em piscina longa.
Nos 50m livre Marleen fez o tempo de 23.96, superando o antigo recorde de 23.97 da australiana Libby Tricket, que
havia sido obtido em 29 de Março de 2008 em Sydney. Já nos 50m borboleta, seu tempo foi de 25.33, superando o
antigo recorde de 25.46 da sueca Therese Alshammar, que havia sido obtido em Junho de 2007.

18/04/2009 – NATAÇÃO
Em Durban, durante o Campeonato Nacional da África do Sul, o sul africano Cameron Van der Burgh bateu o recorde
mundial dos 50m peito em piscina lona com o tempo de 27.06, superando o antigo recorde de 27.18 do ucraniano Oleg
Lisogor, que havia sido obtido em 2 de Agosto de 2002 em Berlim.

05/04/2009 – NATAÇÃO
Em Málaga, o espanhol Rafael Muñoz bateu o recorde mundial nos 50m borboleta em piscina longa, com o tempo de
22.43, superando o antigo recorde de 22.96 do sul africano Roland Schoeman, que havia sido obtido em 25 de Julho de
2005 em Montreal.

29/03/2009 – ATLETISMO
Na prova Parelloop 10k disputada em Brunssum, Holanda, o queniano Micah Kogo bateu o recorde mundial
dos 10 km com o tempo de 27:01, superando o antigo recorde de 27:02 do etíope Haile Gebrselassie, obtido
em 11 de Dezembro de 2002, em Doha, Qatar.
16/03/2009 – NATAÇÃO
Durante o campeonato britânico disputado em Sheffield, a inglesa Joanne Jackson bateu o recorde mundial nos 400m
livre em piscina de 50m com o tempo de 4:00.66 (28.25, 58.49 (30.24), 1:29.33 (30.84), 2:00.35 (31.02), 2:30.54 (30.19),
3:00.93 (30.39), 3:31.17 (30.24), 4:00.66 (29.49)), superando o antigo recorde de 4:01.53 (28.84, 59.01 (30.17), 1:29.22
(30.21), 1:59.60 (30.38), 2:29.92 (30.32), 3:00.41 (30.49), 3:31.16 (30.75), 4:01.53 (30.37)) da italiana Federica
Pellegrini, que havia sido obtido em 24 de Março de 2008 em Eidenhoven.

14/03/2009 – NATAÇÃO
Durante o campeonato canadense disputado em Toronto, a canadense Annamay Pierse bateu o recorde mundial nos
200m peito em piscina de 25m com o tempo de 2:17.50 (31.36, 1:05.96 (34.60), 1:41.51 (35.55), 2:17.50 (35.99)),
superando o antigo recorde de 2:17.75 (31.73, 1:07.11 (35.38), 1:42.77 (35.66), 2:17.75 (34.98)) da australiana Leisel
Jones, que havia sido obtido em 29 de Novembro de 2003 em Melbourne.

08/03/2009 – NATAÇÃO
Durante o campeonato italiano disputado em Riccione, a italiana Federica Pellegrini bateu o recorde mundial nos 200m
livre em piscina de 50m com o tempo de 1:54.47 (27.31, 56.05 (28.74), 1:25.63 (29.58), 1:54.47 (28.84)), superando seu
próprio recorde de 1:54.82 (27.27, 55.92 (28.65), 1:25.57 (29.65), 1:54.82 (29.25)), que havia sido obtido em 13 de
Agosto de 2008 nas Olimpíadas de Pequim.

22/02/2009 – NATAÇÃO
Com o tempo de 56.15 (27.23), a japonesa Sakai Shiho bateu o recorde nos 100m costas em piscina curta durante o
Japan Open, disputado em Tóquio, superando o tempo de 56.51 (27.54) da americana Natalie Coughlin, que havia sido
obtido em 28 de Outubro de 2007, em Cingapura.

15/02/2009 – ATLETISMO
No Meeting de Donetsk, disputado na Ucrânia neste Domingo, a russa Yelena Isinbayeva conseguiu bater o próprio

recorde mundial indoor no salto com vara duas vezes no mesmo dia.
O recorde anterior de Isinbayeva era de 4,95m, e havia sido obtido em 16 de Fevereiro de 2008, também em Donetsk.
Depois de saltar 4,97m, Yelena Isinbayeva elevou o sarrafo mais 3cm e passou novamente. Com 26 anos, a saltadora
russa chega ao seus 26º recorde mundial e se aproxima do feito histórico do ucraniano Serguei Bubka, que estabeleceu
35 recordes. A última marca rompida por Isinbayeva havia sido nos Jogos Olímpicos de Pequim, quando ela levou o ouro
com 5,05m.

11/02/2009 – NATAÇÃO
Foi o russo Nikolay Skvortsov o autor do primeiro recorde mundial na natação no ano de 2009. No Campeonato Russo
de Piscina Curta disputado em São Petersburgo, ele superou a sua própria marca mundial dos 200 borboleta masculino
de 1:50.60, alcançada em 13 de Dezembro de 2008 no campeonato Europeu disputado em Rijeka, Croácia. O novo
recorde de Skvortsov é 1:50.53, sete centésimos abaixo da marca anterior.
Comparando os parciais de Skvortsov do recorde de dezembro no Europeu e agora no Campeonato Russo:
2009: 25.30, 53.47 (28.17), 1:22.13 (28.66), 1:50.53 (28.40)
2008: 25.33, 53.53 (28.20), 1:22.19 (28.66), 1:50.60 (28.41)

21/12/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 49.20 (23.30, 25.90), o espanhol Aschwin Wildeboer bateu o recorde nos 100m costas em piscina curta
durante a prova dos 4x100m medley disputada em Madrid, superando o tempo de 49.32 (23.71, 25.61) do russo
Stanislav Donets, que havia sido obtido em 14 de Dezembro de 2008, em Rijeka, Croácia.

20/12/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 3:04.98, a equipe francesa formada por Gregory Mallet (47.41), Fabien Gilot (44.92), William Meynard
(47.65) e Frederick Bousquet (45.00) bateu o recorde mundial no 4x100m livre em piscina curta, em Marseille,
superando o tempo de 3:08.44 da equipe americana, formada por Ryan Lochte (47.09), Bryan Lundquist (46.64), Nathan
Adrian (46.57) e Doug Van Wie (48.14), que havia sido obtido em 9 de Abril de 2008, em Manchester, Inglaterra.

19/12/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 3:28.22, a equipe holandesa formada por Hinkelien Scheuder (52.88), Inge Dekker (52.24), Ranomi
Kromowidjojo (52.12) e Marleen Veldhuis (50.98) bateu o recorde mundial no 4x100m livre em piscina curta, em
Amsterdam, superando o tempo de 3:29.42 da própria equipe holandesa, formada por Hinkelien Scheuder (53.32),
Femke Heemskerk (52.61), Inge Dekker (51.76) e Marleen Veldhuis (51.43), que havia sido obtido em 12 de Abril de
2008, em Manchester, Inglaterra.

14/12/2008 – NATAÇÃO
Mais 4 recordes mundiais em piscina curta foram batidos nesta sexta-feira em Rijeka, Croácia.
Com o tempo de 22.18, o francês Amaury Leveaux bateu o recorde mundial nos 50m borboleta, superando o tempo de
22.29 do próprio Leveaux, que havia sido obtido em 6 de Dezembro de 2008, em Angers, França.
Com o tempo de 4:25.06 (1:02.28, 1:07.84, 1:14.39, 1:00.55), a espanhola Mireia Garcia Belmonte bateu o recorde nos
400m medley, superando o tempo de 4:25.87 (1:01.28, 1:06.97, 1:16.51, 1:01.11) da americana Julia Smit, que havia
sido obtido em 28 de Novembro de 2008 em Toronto, Canadá.
Com o tempo de 1:51.85 (26.73, 28.67, 28.46, 27.99), a italiana Federica Pellegrini bateu o recorde nos 200m livre,
superando o tempo de 1:53.18 (26.98, 28.88, 28.92, 28.40) da francesa Coralie Balmy, que havia sido obtido em 6 de
Dezembro de 2008 em Angers, França.
Com o tempo de 49.32 (23.71, 25.61), o russo Stanislav Donets bateu o recorde mundial nos 100m costas, superando o
tempo de 49.63 (23.85, 25.78) do americano Peter Marshall, que havia sido obtido em 15 de Novembro de 2008, em
Berlim, Alemanha.

13/12/2008 – NATAÇÃO
Mais 3 recordes mundiais em piscina curta foram batidos neste Sábado em Rijeka, Croácia.
Com o tempo de 1:50.60 (25.33, 28.20, 28.66, 28.41), o russo Nikolay Skvortsov bateu o recorde mundial nos 200m
borboleta, deixando para trás o tempo de 1:50.73 (24.73, 28.06, 28.56, 29.38) do francês Frank Esposito, que havia sido
obtido em 8 de Dezembro de 2002, em Antibes, França.
Depois de estabelecer ontem o recorde mundial dos 100m livre durante as semifinais, o francês Amaury Leveaux bateu
hoje na final desta prova, o recorde mundial com o tempo de 44.94 (21.72, 23.22), superando o seu tempo de ontem de
45.12 (21.84, 23.28).
Com o tempo de 26.23, a croata Sanja Jovanovic bateu o recorde mundial nos 50m costas, superando o antigo recorde
de 26.37, que também pertencia a Sanja, e havia sido estabelecido em 13 de Abril de 2008, em Manchester.

12/12/2008 – NATAÇÃO
Mais 3 recordes mundiais em piscina curta foram batidos nesta sexta-feira em Rijeka, Croácia.
A italiana Alessia Filippi bateu o recorde mundial nos 800m livre em piscina curta. Alessia marcou 8:04.53, deixando para
trás o tempo de 8:08.00 da americana Kate Ziegler, que havia sido obtido em 14 de Outubro de 2007, em Essen,
Alemanha. A segunda colocada da prova foi a francesa Coralie Balmy, com o tempo de 8:05.32, também inferior ao
antigo recorde.
Abaixo as parciais de Alessia Filippi e de Kate Ziegler:
Alessia Filippi: 29.19, 59.82 (30.63), 1:30.61 (30.79), 2:01.30 (30.69), 2:31.95 (30.65), 3:02.55 (30.60), 3:33.08 (30.53),
4:03.36 (30.28), 4:33.80 (30.44), 5:04.40 (30.60), 5:34.77 (30.37), 6:05.02 (30.25), 6:35.19 (30.17), 7:05.51 (30.32),
7:35.53 (30.02), 8:04.53 (29.00)
Kate Ziegler: 28.72, 59.22 (30.50), 1:29.78 (30.56), 2:00.48 (30.70), 2:31.15 (30.67), 3:01.96 (30.81), 3:32.75 (30.79),
4:03.73 (30.98), 4:34.65 (30.92), 5:05.46 (30.81), 5:36.35 (30.89), 6:07.13 (30.78), 6:37.84 (30.71), 7:08.48 (30.64),
7:39.30 (30.82), 8:08.00 (28.70)
Depois de bater ontem o recorde mundial nos 50m livre, o francês Amaury Leveaux bateu hoje, durante a semifinal da
prova, o recorde mundial dos 100m livre com o tempo de 45.12 (21.84, 23.28), superando o tempo de 45.69 (21.71,
23.98) do também francês Alain Bernard, obtido em 7 de Dezembro deste ano em Angers, França.
Com o tempo de 1:33.80, a equipe feminina holandesa formada por Hinkelien Schreuder (23.80), Inge Dekker (23.89),
Ranomi Kromowidjojo (23.29) e Marleen Veldhuis (22.82), bateu o recorde mundial no revezamento 4x50m livre,
superando o antigo recorde de 1:34.82 da também equipe holandesa, e que havia sido obtido em 14 de Dezembro de
2007. Esta prova não faz parte das distâncias consideradas pela FINA para recorde mundial.

11/12/2008 – NATAÇÃO
O francês Amaury Leveaux bateu nesta quinta-feira em Rijeka, Croácia, o recorde mundial nos 50m livre em piscina
curta. Leveaux marcou 20s48 na semifinal do Campeonato Europeu, deixando para trás o tempo de 20s64 que o sulafricano Roland Schoeman havia feito no último dia 06 de Setembro, em Germiston, África do Sul. Na semana passada,
Amaury já havia estabelecido o novo recorde mundial dos 50m borboleta em piscina curta, com 22s29.
O outro recorde foi obtido nos 50m medley, quando os italianos Mirco di Tora (23.95), Alessandro Terrin (25.71), Marco
Belotti (22.53) e Filippo Magnini (20.72) venceram a final da prova com o tempo de 1:32.91, estabelecendo a melhor
marca do mundo e destruindo o recorde de 1:33.77 que a equipe russa havia conseguido nas eliminatórias. Antes do
torneio, o recorde mundial dos 4x50m medley em piscina curta era de 1:34.46 e pertencia a equipe da Alemanha
formada por Thomas Rupprath (23.59), Mark Warnecke (26.35), Fabian Friedrich (22.90) e Carsten Dehmlow (21.62), e
havia sido obtido em 11 de Dezembro de 2003 em Dublin, Irlanda. Esta prova não faz parte das distâncias consideradas
pela FINA para recorde mundial.

07/12/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 45.69 (21.71, 23.98) o francês Alain Bernard bateu o recorde mundial nos 100m livre em piscina curta
em Angers, França, superando o recorde anterior de 45.83 (22.09, 23.74) do sueco Stefan Nystrand, obtido em 17 de
Novembro de 2007 em Berlim, Alemanha.

06/12/2008 – NATAÇÃO
Foram batidos mais 2 recordes mundiais em piscina curta durante o campeonato francês disputado em Angers.
Com o tempo de 1:53.18 (26.98, 28.88, 28.92, 28.40), a francesa Coralie Balmy bateu o recorde mundial nos 200m livre,
superando o recorde anterior de 1:53.29 (25.80, 28.60, 29.32, 29.57) da australiana Libby Lenton, obtido em 20 de
Novembro de 2005, em Sydney.
Com o tempo de 22.29, o francês Amaury Leveaux bateu o recorde mundial nos 50m borboleta, superando o recorde
anterior de 22.50 do australiano Mathew Jaukovic, obtido em 25 de Outubro de 2008 em Sydney.

05/12/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 24.33, o americano Randall Bal bateu o recorde mundial nos 50m costas em piscina longa em
Eindhoven, Holanda, superando o recorde anterior de 24.47 do inglês Liam Tancock, obtido em 2 de Abril de 2008 em
Sheffield, Inglaterra.

28/11/2008 – NATAÇÃO
Durante o torneio de natação em piscina curta Canada Cup, disputado em Toronto, a americana Julia Smit bateu o
recorde mundial nos 400m medley com o tempo de 4:25.87 (1:01.28, 2:08.25, 3:24.76), superando o antigo recorde de
4:26.52 (1:02.38, 2:07.81, 3:24.58) de Kirsty Coventry, que havia sido obtido em 9 de Abril de 2008, em Manchester.

16/11/2008 – NATAÇÃO
Foram batidos mais 3 recordes mundiais em piscina curta na Copa do Mundo de Berlim.

Com o tempo de 1:40.83 (24.18, 25.88, 25.87, 24.90), o alemão Paul Biedermann bateu o recorde mundial nos 200m
livre, superando o recorde anterior de 1:41.10 (24.04, 25.69, 25.70, 25.67) do australiano Ian Thorpe, obtido em 6 de
Fevereiro de 2000, também em Berlim.
Com o tempo de 22.87, o americano Randall Bal bateu o recorde mundial nos 50m costas, superando o recorde anterior
de 23.05 do americano Peter Marshall, obtido em 12 de Novembro de 2008 em Estocolmo. Marshall foi o segundo
colocado na final de hoje, com o tempo de 22.90.
Com o tempo de 24.99, a austríaca Marieke Guehrer bateu o recorde mundial nos 50m borboleta, superando o recorde
anterior de 25.31 da francesa Therese Alshammar, obtido em 12 de Novembro de 2008 em Estocolmo.

15/11/2008 – NATAÇÃO
Depois de bater o recorde mundial nos 100m costas na terça-feira em Estocolmo, com o tempo de 49.94, o nadador
norte-americano Peter Marshall bateu novamente o recorde mundial desta prova na etapa de Berlim da Copa do Mundo,
com o tempo de 49.63.

12/11/2008 – NATAÇÃO
Depois de bater ontem o recorde mundial nos 100m costas, hoje o nadador norte-americano Peter Marshall bateu o
recorde mundial dos 50m costas em piscina curta (25 metros). Na disputa da prova na etapa de Estocolmo da Copa do
Mundo, ele marcou 23.05, superando os 23.24 estabelecidos pelo australiano Robert Hurley em Sydney em 26 de
Outubro de 2008. O segundo colocado da prova foi o também americano Randal Ball, que também bateu o antigo
recorde com o tempo de 23.07.
Neste mesmo campeonato a francesa Therese Alshammar bateu o recorde mundial nos 50m borboleta com o tempo de
25.31, superando os 25.32 estabelecidos pela australiana Felicity Galvez em 11 de Abril deste ano, em Manchester.

11/11/2008 – NATAÇÃO
O nadador norte-americano Peter Marshall quebrou o recorde mundial dos 100m costas em piscina curta (25 metros). Na
disputa da prova na etapa de Estocolmo da Copa do Mundo, ele marcou 49.94, superando os 49.99 estabelecidos pelo
norte-americano Ryan Lochte em Xangai em 9 de Abril de 2006.
Neste mesmo campeonato o sul-africano Cameron Van der Burgh bateu o recorde mundial nos 50m peito com o tempo
de 25.94, superando os 26.08 estabelecidos por ele mesmo em 8 de Novembro deste ano, em Moscou.

09/11/2008 – NATAÇÃO
Após bater ontem o recorde mundial nos 50m peito em piscina curta na etapa moscovita da Copa do Mundo de natação,
o sul-africano Cameron Van der Burgh bateu neste domingo nesta mesma Copa do Mundo, o recorde mundial dos 100
metros nado de peito, com o tempo de 56.88.
Van der Burgh superou a marca anterior de 57.47, que havia sido estabelecido pelo americano Ed Moses em 23 de
janeiro de 2002 em Estocolmo.

08/11/2008 – NATAÇÃO
O sul-africano Cameron Van der Burgh bateu neste Sábado na etapa moscovita da Copa do Mundo de natação, o
recorde mundial dos 50 metros nado de peito, com o tempo de 26.08.
Van der Burgh superou a marca anterior de 26.17, que havia sido estabelecido pelo ucraniano Oleg Lisogor em 21 de
janeiro de 2006 no Campeonato Mundial de Berlim.

26/10/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 23.24, o australiano, Robert Hurley bateu o recorde mundial nos 50m costas em piscina curta em prova
realizada em Sydney. O recorde anterior de 23.27 pertencia ao alemão Thomas Rupprath, e havia sido obtido em 10 de
Dezembro de 2004 em Viena.

25/10/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 22.50, o nadador de Montenegro, naturalizado australiano, Matt Jaukovic, bateu o recorde mundial nos
50m borboleta em piscina curta em prova realizada em Sydney. O recorde anterior de 22.60 pertencia ao brasileiro Kaio
Márcio, e havia sido obtido em 11 de Dezembro de 2005 em Santos.

22/09/2008 – ATLETISMO
Mais uma vez no percurso plano da Maratona Internacional de Berlim, o etíope Haile
Gebrselassie bateu o recorde mundial da distância. A exemplo do que já havia feito no
ano passado em 30 de Setembro, com o tempo de 2h04min26, o africano melhorou a
marca mundial, desta vez correndo abaixo das 2h04. Neste domingo, ele venceu a prova
com o tempo de 2h03min59. Esta foi a terceira vitória consecutiva de Gebrselassie na
prova alemã, o tricampeonato é inédito em Berlim.

06/09/2008 – NATAÇÃO

No Campeonato Sul Africano de piscina curta, disputado em Germiston, o sul africano
Roland Schoeman bateu o recorde mundial nos 50m livre, com o tempo de 20.64,
superando o antigo recorde de 20.81 do croata Duje Draganja, que havia sido obtido em
11 de Abril de 2007 em Manchester.

22/08/2008 – ATLETISMO
Com o tempo de 37.10, a equipe jamaicana bateu o recorde mundial no revezamento
4x100 m, superando o recorde de 37.40 da equipe americana, que havia sido obtido em 8
de Agosto de 1992 nas Olimpíadas de Barcelona e depois igualado pela mesma equipe
americana em 21 de Agosto de 1993 em Stuttgart.

20/08/2008 – ATLETISMO
Com o tempo de 19.30, o jamaicano Usain Bolt bateu o recorde mundial nos 200m,
superando o recorde de 19.32 do americano Michael Johnson, que havia sido obtido em
1º de Agosto de 1996 nas Olimpíadas de Atlanta.

18/08/2008 – ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva bateu o recorde mundial no salto com vara ao atingir a marca
de 5.05m, superando seu próprio recorde de 5.04m, que havia sido obtido em 29 de Julho
deste ano em Monte Carlo. Este é o 24º recorde da carreira de Isinbayeva e seu 14º em
competições outdoor.

17/08/2008 – ATLETISMO
Com o tempo de 8:58.81, a russa Gulnara Samitova-Galkina bateu o recorde mundial nos
3.000m com obstáculos, superando seu antigo recorde de 9:01.59, que havia sido obtido
em Iráklio em 4 de Julho de 2004.

17/08/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 3:52.69 (59.33, 1:04.58, 56.25, 52.53) a equipe australiana formada por
Emily Seebohm, Leisel Jones, Jessicah Schipper e Lisbeth Trickett, bateu o recorde
mundial nos 4x100m medley, superando o antigo recorde de 3:55.74 (1:00.79, 1:04.94,
57.18, 52.83) desta mesma equipe australiana, que havia sido obtido em 31 de Março de
2007 em Melbourne.
Com o tempo de 3:29.34 (53.16, 59.27, 50.15, 46.76) a equipe americana formada por
Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Michael Phelps e Jason Lezak, bateu o recorde mundial
nos 4x100m medley, superando o antigo recorde de 3:30.68 (53.45, 59.37, 50.28, 47.58)
da própria equipe americana formada por Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Ian Crocker e
Jason Lezak, que havia sido obtido nas Olimpíadas de Atenas em 21 de Agosto de 2004.

16/08/2008 – ATLETISMO
Com o tempo de 9.69, o jamaicano Usain Bolt bateu o recorde mundial nos 100m rasos,
superando seu próprio recorde de 9.72 que havia sido obtido em 31 de Maio deste ano
em Nova Iorque.
Confira a evolução dos recordes nos 100m rasos:
16/08/2008: Usain Bolt (Jamaica) - 9s69
31/05/2008: Usain Bolt (Jamaica) - 9s72
09/09/2007: Asafa Powell (Jamaica) - 9s74
12/05/2006: Justin Gatlin (EUA) - 9s77
14/06/2005: Asafa Powell (Jamaica) - 9s77
14/09/2002: Tim Montgomery (EUA) - 9s78
16/06/1999: Maurice Greene (EUA) - 9s79
27/07/1996: Donovan Bailey (Canadá) - 9s84

16/08/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 2:05.24 (29.62, 31.21, 31.86, 32.55), Kirsty Coventry, do Zimbawe, bateu
o recorde mundial nos 200m costas, superando o antigo recorde de 2:06.09 (30.57, 31.60,
31.85, 32.07) da americana Margaret Hoelzer, que havia sido obtido em 5 de Julho de
2008 em Omaha, Nebraska.
Com o tempo de 8:14.10 (28.67, 30.70, 30.80, 31.15, 31.01, 31.25, 30.99, 31.15, 30.75,
31.15, 31.22, 31.46, 31.39, 31.55, 31.20, 29.66) a inglesa Rebecca Adlington bateu o
recorde mundial nos 800m livre, superando o antigo recorde de 8:16.22 da americana
Janet Evans, que havia sido obtido em 20 de Agosto de 1989 em Tóquio.

15/08/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 2:20.22 (32.17, 35.29, 36.24, 36.52) a americana Rebecca Soni bateu o

recorde mundial nos 200m peito, superando o antigo recorde de 2:20.54 (32.19, 36.33,
36.50, 35.52) da australiana Leisel Jones, que havia sido obtido em 1º de Fevereirode
2006 em Melbourne.
Com o tempo de 1:53.94 (27.24, 28.53, 29.29, 28.88) o americano Ryan Lochte bateu o
recorde mundial nos 200m costas, superando o seu próprio recorde de 1:54.32 (26.88,
28.79, 29.38, 29.27), que havia sido obtido em 30 de Março de 2007 em Melbourne, e
igualado por Aaron Peirsol em 4 de Julho de 2008, em Omaha, Nebraska.
Com o tempo de 1:54.23 (24.59, 28.81, 33.50, 27.33) o americano Michael Phelps bateu o
recorde mundial nos 200m medley, superando o seu próprio recorde de 1:54.80 (25.16,
28.81, 33.60, 27.23).

14/08/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 2:04.18 (27.80, 31.57, 32.22, 32.59) a chinesa Liu Zige bateu o recorde
mundial nos 200m borboleta, superando o antigo recorde de 2:05.40 (28.35, 31.76, 32.35,
32.94) da australiana Jessicah Schipper, que havia sido obtido em 17 de Agosto de 2006
em Victoria, Canada.
A equipe australiana formada por Stephanie Rice, Bronte Barratt, Kylie Palmer e Linda
Mackenzie bateu o recorde mundial no revezamento 4x200m livre com o tempo de
7:44.31 (1:56.60, 1:56.58, 1:55.22, 1:55.91), superando o antigo recorde de 7:50.09
(1:56.43, 1:57.49, 1:59.19, 1:56.98) obtido em 29 de Março de 2007 em Melbourne pela
equipe americana formada por Natalie Coughlin, Dana Wollmer, Lacey Nymeyer e Katie
Hoff.

13/08/2008 – NATAÇÃO
Nos 100m livre masculino, primeiro o francês Alain Bernard bateu o recorde mundial na 1ª
semi-final com o tempo de 47.20 (22.48), e logo depois o australiano Eamon Sullivan, na
2ª semi-final, bateu a marca do francês, com o tempo de 47.05 (22.44). O recorde anterior
de 47.24 (22.48) era do próprio Sullivan, e havia sido obtido nas finais dos 4x100m livre
no dia 11.
A italiana Federica Pellegrini bateu o recorde mundial nos 200m livre com o tempo de
1:54.82 (27.27, 28.65, 29.65, 29.25), superando seu próprio recorde de 1:55.45 (27.81,
29.23, 29.49, 28.92), obtido nas eliminatórias desta prova no dia 11.
O americano Michael Phelps bateu mais um recorde mundial, desta vez nos 200m
borboleta, com o tempo de 1:52.03 (25.36, 28.17, 29.22, 29.28), superando seu recorde
anterior de 1:52.09 (25.26, 28.36, 29.25, 29.22), que havia sido obtido em 28 de Março de
2007 em Melbourne.
A australiana Stephanie Rice bateu o recorde mundial nos 200m medley individual com o
tempo de 2:08.45 (27.84, 32.84, 37.68, 30.09), superando seu antigo recorde de 2:08.92
(28.81, 33.10, 37.53, 29.48), obtido em 25 de Março de 2008 em Sydney.
A equipe americana formada por Michael Phelps, Ryan Lochte, Ricky Berens e Peter
Vanderkaay bateu o recorde mundial no revezamento 4x200m livre com o tempo de
6:58.56 (1:43.31, 1:44.28, 1:46.29, 1:44.68), superando o antigo recorde de 7:03.24
(1:45.36, 1:45.86, 1:46.31, 1:45.71) da também equipe americana formada por Michael
Phelps, Ryan Lochte, Klete Keller e Peter Vanderkaay, e que havia sido obtido em 30 de
Março de 2007 em Melbourne.

12/08/2008 – NATAÇÃO
O norte-americano Michael Phelps ganhou sua terceira medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos de Pequim nesta terça-feira. O nadador dos Estados Unidos venceu a prova
dos 200 m livre disputada no Cubo d'Água com o tempo de 1:42.96 (24.31, 50.29,
1:16.84), superando o antigo recorde do mesmo Phelps que era de 1:43.86 (24.47, 51.00,
1:17.73), obtido em 27 de Março de 2007 em Melbourne.
O norte-americano Aaron Peirsol bateu o recorde mundial nos 50m costas com o tempo
de 52.54 (26.89). O recorde anterior era do mesmo Peirsol, com o tempo de 52.89
(25.60), obtido em 1 de Julho de 2008 em Omaha.

11/08/2008 – NATAÇÃO
Com o tempo de 58.77 (28.86), a nadadora de Zimbawe, Kirsty Coventry bateu o recorde
mundial nas semi-finais dos 100m costas nas Olimpíadas de Pequim. O recorde anterior
era de 58.97 (28.45) era da americana Natalie Coughlin, e havia sido obtido em 1 de
Julho de 2008 em Omaha.

O japonês Kosuke Kitajima bateu o recorde mundial dos 100m peito nas Olimpíadas de
Pequim com o tempo de 58.91 (28.03), superando o antigo recorde de 59.13 do
americano Brendan Hansen, obtido em 1 de Agosto de 2006 em Irvine.
Com o tempo de 47.24 (22.48), o australiano Eaman Sullivan bateu o recorde dos 100m
livre durante as finais dos 4x100m livre das Olimpíadas de Pequim, superando o recorde
de 47.50 (22.53) do francês Alain Bernard, obtido em 22 de Março de 2008 em
Eindhoven. Nesta mesma prova a equipe americana formada por Michael Phelps, Garret
Gale-Weber, Cullen Jones e Jason Lezak bateu o recorde mundial com o tempo de
3:08.24 (47.51, 47.02, 47.65, 46.06), superando o recorde mundial de 3:12.23, que havia
sido obtido ontem pela equipe B norte-america.
A italiana Federica Pellegrini bateu o recorde mundial dos 200m livre durante as
eliminatórias da prova nas Olimpíadas de Pequim. Seu tempo foi de 1:55.45 (27.81,
57.04, 1:26.53), superando o tempo de 1:55.52 (27.13, 56.24, 1:25.69) da francesa Laure
Manaudou, obtido em 28 de Março de 2007 em Melbourne.

10/08/2008 – NATAÇÃO
O nadador norte-americano Michael Phelps deu o primeiro passo para entrar na história
dos Jogos Olímpicos como o maior recordista de medalhas de ouro. Na noite deste
sábado (horário de Brasília), ele faturou sua primeira medalha de ouro em Pequim ao
vencer os 400 m medley, com o tempo de 4:03.84 (54.92, 1:01.57, 1:10.56, 56.79).
De quebra, Phelps estabeleceu o novo recorde mundial, superando a sua própria marca,
que era de 4min05s25 (55.38, 1:03.13, 1:11.15, 56.79), e havia sido obtido em 29 de
Junho deste ano, em Omaha. O tempo do norte-americano também é o novo recorde
olímpico dos 400 m medley.
A australiana Stephanie Rice obteve o recorde mundial na prova feminina dos 400 m
medley e levou a medalha de ouro na natação dos Jogos Olímpicos de Pequim, na noite
deste sábado (horário de Brasília). Com o tempo de 4min29s45 (1:01.47, 1:08.36,
1:17.42, 1:02.20), ela dominou todas as passagens e abriu vantagem sobre as
adversárias. O antigo recorde mundial de 4:31.12 (1:03.69, 1:09.64, 1:15.32, 1:02.40) era
da norte-americana Katie Hoff, conquistada em 29 de junho de 2008, em Omaha.

29/07/2008 – ATLETISMO
Menos de duas semanas após impor uma nova marca mundial no salto com vara, a russa
Yelena Isinbayeva voltou a repetir o feito. Nesta terça-feira, ela conquistou o título do
Super Grand Prix de Monte Carlo, elevando o recorde para 5,04m.
A marca anterior, 5,03m, havia sido obtida no último dia 11 no GP de Roma. Este é o 23º
recorde da carreira de Isinbayeva e seu 13º em competições outdoor.

19/07/2008 – NATAÇÃO
O australiano Grant Hackett bateu, em Melbourne, o recorde mundial dos 800 metros livre
em piscina curta, que pertencia a ele mesmo, com o tempo de 7min23s42 (25.39, 52.92,
1:20.76, 1:48.55, 2:16.47, 2:44.62, 3:12.83, 3:41.02, 4:08.99, 4:37.22, 5:05.43, 5:33.75,
6:01.92, 6:30.09, 6:57.29, 7:23.42). Hackett tinha estabelecido o recorde anterior, de 7min25s28 (52.68, 1:20.67,
1:48.78,2:16.92, 2:45.19, 3:13.46, 3:41.84, 4:09.95, 4:38.33, 5:06.65, 5:35.01, 6:03.02, 6:30.91, 6:58.56, 7:25.28) em 3
de agosto de 2001, na cidade australiana de Perth.

11/07/2008 – ATLETISMO
Favorita ao ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos de Pequim, a russa Yelena
Isinbayeva estreou em grande estilo na temporada em pista aberta de atletismo.
Recordista mundial, ela venceu a etapa de Roma da Liga de Ouro nesta sexta-feira,
estabelecendo um novo recorde com a marca de 5,03m. Isinbayeva já havia batido o
recorde do mundo 11 vezes em sua carreira. A marca anterior (5,01m) também era sua e
havia sido obtida em Helsinque em 12 de Agosto de 2005. Este foi o 12º recorde de
Isinbayeva em pista aberta.

05/07/2008 – NATAÇÃO
Durante as seletivas norte-americanas para os Jogos Olímpicos de Pequim, em Omaha, a
nadadora norte-americana Margaret Hoelzer bateu neste Sábado o recorde mundial dos
200 metros costas com o tempo de 2:06.09 (30.57, 31.60, 31.85, 32.07), superando o
antigo recorde de 2:06.39 (30.15, 32.02, 32.34, 31.88) da nadadora do Zimbawe Kirsty
Coventry, obtido em 16 de Fevereiro de 2008, em Missouri.

04/07/2008 – NATAÇÃO
O norte-americano Michael Phelps quebrou, nesta sexta-feira, o recorde mundial dos
200m medley. Durante as seletivas norte-americanas para os Jogos Olímpicos de

Pequim, em Omaha, ele fechou a prova em 1:54.80 (25.16, 28.81, 33.60, 27.23). O recorde anterior era do próprio
Phelps. Em 29 de Março do ano passado, no Mundial de Melbourne, o nadador havia estabelecido a marca de 1:54.98
(24.96, 28.62, 33.89, 27.51), superada agora nas piscinas do Nebraska.

01/07/2008 – NATAÇÃO
A nadadora norte-americana Natalie Coughlin bateu nesta terça-feira seu próprio recorde
mundial dos 100 metros costas, com o tempo de 58.97 (28.45), passando a ser a primeira
mulher a nadar esta modalidade abaixo de 59s. Ela atingiu a marca nas finais da seletiva
norte-americana para a Olimpíada de Pequim, que acontece na cidade de Omaha. O antigo recorde de Coughlin era de
59.03, e havia sido obtido ontem nesta mesma seletiva.
Neste mesmo dia e no mesmo evento, o americano Aaron Peirsol bateu seu próprio
recorde mundial dos 100 metros costas, com o tempo de 52.89 (25.60). O antigo recorde
de Peirsol era de 52.98 (25.80), e havia sido obtido em 27 de Janeiro de 2007 em
Melbourne.

30/06/2008 – NATAÇÃO
A nadadora norte-americana Natalie Coughlin bateu nesta segunda-feira seu próprio
recorde mundial dos 100 metros costas, com o tempo de 59.03. Ela atingiu a marca nas
eliminatórias da seletiva norte-americana para a Olimpíada de Pequim, que acontece na
cidade de Omaha. O antigo recorde de Coughlin era de 59.21, e havia sido obtido em 17
de fevereiro deste ano, em Missouri.
29/06/2008 – NATAÇÃO
O americano Michael Phelps melhorou neste domingo seu recorde mundial dos 400m
medley nas classificatórias olímpicas de natação dos Estados Unidos, disputadas em
Omaha (Nebraska), completando a prova em 4:05.25(55.38, 1:01.94, 1:11.13, 56.80).
O hexacampeão olímpico de Atenas-2004 melhorou em cerca de um segundo seu próprio
recorde de 4:06.22 (55.05, 1:03.13, 1:11.15, 56.79), estabelecido na final da modalidade
no Mundial-2007 em Melbourne em 1º de abril de 2007.
A americana Katie Hoff bateu o recorde mundial dos 400m medley nas classificatórias
olímpicas de natação dos Estados Unidos, disputadas em Omaha (Nebraska),
completando a prova em 4:31.12 (1:03.69, 1:09.64, 1:15.32, 1:02.40). O recorde anterior
da prova era da australiana Stephanie Rice, com o tempo de 4:31.46 (1:02.30, 1:08.57,
1:18.21, 1:02.40).
12/06/2008 – ATLETISMO
O cubano Dayron Robles bateu o recorde mundial dos 110m com barreiras na disputa do
Grand Prix de Ostrava, na República Tcheca. Robles venceu a prova com a marca de
12s87, exatamente 0s01 abaixo do tempo estabelecido pelo chinês Xiang Liu no GP de
Lausanne em 11 de Julho de 2006. Atual campeão olímpico, o chinês é uma das
principais esperanças de pódio de seu país nas Olimpíadas, em Agosto.
08/06/2008 – NATAÇÃO
Durante o Japan Open, disputado em Tóquio, o japonês Kosuke Kitajima bateu o recorde
mundial nos 200m peito em piscina longa com o tempo de 2:07.51 (28.91; 1:01.27
(32.36); 1:34.24 (32.97); 2:07.51 (33.27), superando o antigo recorde de Brendan Hansen
de 2:08.50 (29.10; 1:02.26 (33.16); 1:35.12 (32.86); 2:08.50 (33.38), que havia sido obtido
em 20 de Agosto de 2006, em Victoria, Canadá.
06/06/2008 – ATLETISMO
A etíope Tirunesh Dibaba bateu o recorde mundial dos 5.000m nesta sexta-feira, nos
Jogos de Bislett, em Oslo, Noruega. Bicampeã mundial nos 10.000m, Dibaba venceu a
prova com a marca de 14min11s15. O recorde anterior, 14min16s63, pertencia a sua
compatriota Meseret Defar e era de 15 de junho do ano passado, obtido também em Oslo,
durante a Liga de Ouro de atletismo.
31/05/2008 - ATLETISMO
A prova mais nobre do atletismo tem novo recordista mundial. O jamaicano Usain Bolt fez
9s72 para os 100 metros rasos no Grand Prix de Nova York e superou a marca do
jamaicano Asafa Powell, que havia estabelecido o recorde mundial de 9s74 em 9 de
Setembro de 2007.
Na prova em que brilhou, Bolt derrotou o norte-americano Tyson Gay, um dos melhores

do mundo da atualidade na especialidade. Gay ficou em segundo lugar com 9s85. O
terceiro colocado foi outro norte-americano, Darvis Patton, com a marca de 10s07.
Aos 21 anos e com 1,96 m de altura, Bolt entra para a história, curiosamente, sem ser um
especialista nos 100 metros rasos. Sua prova predileta é a dos 200 metros rasos, na qual
foi medalha de prata no último Mundial de atletismo, disputado no ano passado em
Osaka, no Japão. Mesmo assim, ele já demonstrava sua força para a prova mais rápida
em maio, em Kingston, na Jamaica, quando marcou 9s76.
Confira a evolução dos recordes nos 100m rasos:
31/05/2008: Usain Bolt (Jamaica) - 9s72
09/09/2007: Asafa Powell (Jamaica) - 9s74
12/05/2006: Justin Gatlin (EUA) - 9s77
14/06/2005: Asafa Powell (Jamaica) - 9s77
14/09/2002: Tim Montgomery (EUA) - 9s78
16/06/1999: Maurice Greene (EUA) - 9s79
27/07/1996: Donovan Bailey (Canadá) - 9s84
11/05/2008 - ATLETISMO
Com o tempo de 3:34:14, o russo Denis Nizhegorodov bateu hoje em Cheboksary,
Russia, o recorde mundial na marcha atlética de 50 Km. Ele superou o antigo recorde de
3:35:47 do australiano Nathan Deakes, obtido em 2 de Dezembro de 2006 em Geelong,
Austrália.
25/04/2008 - NATAÇÃO
As australianas Leisel Jones, nos 100 metros peito, e Libby Trickett, nos 100m borboleta,
bateram os recordes mundiais em piscina curta em suas provas. As nadadoras
disputaram uma competição na cidade de Canberra, na Austrália.
Leisel Jones nadou sua prova em 1:03.72 (30.41), baixando em 14 centésimos de
segundo o recorde anterior de 1:03.86 (30.43), também estabelecido por ela em 28 de
Agosto de 2006 em Hobart.
Trickett marcou 55.74 (26.11), 15 centésimos a menos que o tempo de 55.89 (26.08)
conseguido pela nadadora espanhola Felicity Gálvez no dia 13 de Abril deste ano no
Campeonato Mundial disputado em Manchester, na Inglaterra.
13/04/2008 - NATAÇÃO
No último dia do Mundial de Piscina Curta, em Manchester, Inglatera, mais seis recordes
mundiais foram batidos. As novas marcas foram estabelecidas nos 50m livre, 50m costas
e 100m borboleta o feminino e nos 200m costas, 100m medley e 4x100m medley no
masculino. Em todo o campeonato foram batidos 18 recordes mundiais. Desde o início do
ano já foram batidos 19 recordes em piscina de 50m e 20 em piscina de 25m.
A croata Sanja Jovanovic bateu o recorde mundial nos 50m costas com o tempo de 26.37,
superando o antigo recorde mundial de 26.50 da própria Sanja, obtido em Debrecen,
Hungria, em 15 de Dezembro de 2007.
A australiana Felicity Galvez bateu o recorde mundial nos 100m borboleta com o tempo
de 55.89 (26.08), superando o antigo recorde mundial de 55.95 (26.14) da australiana
Libby Lenton, obtido em Hobart em 27 de Agosto de 2006. Este foi o segundo recorde
mundial batido por Felicity neste campeonato. O outro recorde foi nos 50m borboleta.
A holandesa Marleen Veldhuis bateu o recorde mundial nos 50m livre com o tempo de
23.25, superando o antigo recorde mundial de 23.58 da própria Marleen, obtido em Berlim
em 17 de Novembro de 2007.
O austríaco Markus Rogan bateu o recorde mundial nos 200m costas com o tempo de
1:47.84 (26.40, 54.43, 1:21.10, 1:47.84), superando o antigo recorde mundial de 1:49.05
(26.10, 53.74, 1:21.54, 1:49.05) do americano Ryan Lochte, obtido em Xangai em 9 de
Abril de 2006.
O americano Ryan Lochte bateu o recorde mundial nos 100m medley com o tempo de

51:15 (23.77), superando o antigo recorde mundial de 51.25 (23.36) do próprio Lochte,
obtido ontem nas semi-finais da prova. Este foi o terceiro recorde mundial conquistado por
Ryan Lochte neste campeonato. O outros recordes foram nos 200m medley e nas semifinais
dos 100m medley.
No revezamento 4x100m medley, a equipe russa impôs a nova marca mundial com o
tempo de 3:24.29 (Stanislav Donets: 50.57, Sergey Geybel: 57.93, Evgeny Korotyshkin:
49.39, Alexander Sukhorukov: 46.40), superando o antigo recorde de 3:25.09 da equipe
americana (Aaron Peirsol: 51.35, Brendan Hansen: 57.42, Ian Crocker: 49.76, Jason
Lezak: 46.56), obtido em Indianápolis em 11 de Outubro de 2004.
12/04/2008 - NATAÇÃO
Os recordes mundiais continuam a ser quebrados na disputa do Mundial de Piscina Curta,
em Manchester, Inglatera. Neste Sábado mais três recordes mundiais foram
estabelecidos. As novas marcas foram estabelecidas nos 100m medley masculino e nos
200m medley e no revezamento 4x100m livre feminino.
O americano Ryan Lochte bateu o recorde mundial nos 100m medley com o tempo de
51.25, batendo o antigo recorde mundial de 51.52 do sul africano Ryk Neethling, obtido
em Nova Iorque em 11 de Fevereiro de 2005. Este foi o segundo recorde mundial
conquistado por Ryan Lochte neste campeonato. O outro recorde foi obtido ontem nos
200m medley.
Entre as mulheres, mais um dia de destaque para Kirsty Coventry, do Zimbábue, nos
200m medley 2:06.13 (27.95, 58.91, 1:35.82, 2:06.13), batendo o antigo recorde de
2:07.79 (28.40, 1:01.65, 1:37.68, 2:07.79) da americana Allison Wagner, obtido em Palma
de Mallorca em 5 de Dezembro de 2003. Este foi o terceiro recorde mundial conquistado
por Kirsty Coventry neste campeonato. Os outros recordes foram nos 400m medley e
200m costas.
No revezamento 4x100m livre feminino, a equipe holandesa impôs a nova marca mundial
com 3:29.42 (Hinkelien Schreuder: 53.62, Femke Heemskerk: 52.61, Inge Dekker: 51.76,
Marleen Veldhuis: 51.43), batendo o antigo recorde de 3:30.85 da equipe holandesa
obtido em Eindhoven em 9 de Dezembro de 2007.
11/04/2008 - NATAÇÃO
Alheios à polêmica envolvendo a liberação ou não do maio LZR Racer, da Speedo, os
nadadores têm mostrado serviço na disputa do Mundial de Piscina Curta, em Manchester,
Inglatera. Nesta sexta-feira, cinco novos recordes mundiais foram estabelecidos. As
novas marcas foram estabelecidas nos 50m livre e nos 200m medley masculinos e nos
200m costas, 50m borboleta e no revezamento 4x100m medley feminino.
O croata Duje Draganja garantiu o ouro na prova dos 50m livre com o tempo de 20.81,
batendo o antigo recorde de 20.93 do sueco Stefan Nystrand, obtido em Berlim em 18 de
Novembro de 2007.
Nos 200m medley, o norte-americano Ryan Lochte assegurou a nova marca com o tempo
de 1:51.56 (24.79, 52.26, 1:24.82, 1:51.56), batendo o antigo recorde de 1:52.99 (24.14,
51.64, 1:25.11, 1:52.99) do húngaro Laszlo Cseh, obtido em Debrecen em 13 de
Dezembro de 2007.
Entre as mulheres, mais um dia de destaque para Kirsty Coventry, do Zimbábue, nos
200m costas com o tempo de 2:00.91 (28.48, 58.69, 1:29.71, 2:00.91), batendo o antigo
recorde de 2:03.24 (29.11, 1:00.25, 1:31.79, 2:03.24) da japonesa Reiko Nakamura,
obtido em Tóquio em 5 de Dezembro de 1993.
A australiana Felicity Galvez bateu o recorde mundial nos 50m borboleta com o tempo de
25.32, superando o antigo recorde de 25.33 obtido pela sueca Anna-Karin Kammerling em
Gotemburgo em 12 de Março de 2005.
No revezamento 4x100m medley feminino, a equipe norte-americana impôs a nova marca
mundial com 3:51.36 (Margaret Hoelzer: 58.79, Jessica Hardy: 1:03.98, Rachel Koisarz:
55.93 e Kara Denby: 52.61), batendo o antigo recorde de 3:51.84 da equipe australiana
(Tayliah Zimmer: 58.54, Jade Edmistone: 1:04.95, Jessica Schipper: 56.36, Libby Lenton:
51.99) obtido em Shangai em 7 de Abril de 2006.

10/04/2008 - NATAÇÃO
A nadadora americana Jessica Hardy estabeleceu nesta quinta-feira o novo recorde
mundial na final dos 50m peito em piscina curta (25m), durante o Mundial da modalidade,
em Manchester, na Inglaterra. Hardy completou a prova em 29.58, superando o tempo da
australiana Jade Edmistone. O recorde anterior de 29.90 havia sido obtido em Brisbane,
em de 26 de Setembro de 2004.
09/04/2008 - NATAÇÃO
Kirsty Coventry, do Zimbábue, quebrou o recorde mundial dos 400 metros medley em
piscina curta ao cravar 4:26.52 (1:02.38; 2:07.81; 3:24.58; 4:26.52) e vencer a final do
Mundial, realizado em Manchester, na Inglaterra. O recorde anterior era de 4:27.83 e
havia sido obtido em Paris em 19 de Janeiro de 2002 pela ucraniana Yana Klochkova
(1:01.71, 2:09.20, 3:26.97, 4:27.83). Kirsty Coventry já havia obtido outro recorde mundial
recentemente. A atleta conseguiu o melhor tempo do mundo nos 200 metros costas em
piscina de 50m durante o Grand Prix do Missouri.
Nesta final, a britânica Hannah Miley, que ficou em segundo com 4:27.27, e a espanhola
Mireia Belmonte, terceira colocada com 4:27.55, também superaram a marca anterior.
Neste mesmo campeonato a Holanda bateu o recorde feminino no revezamento 4x200m
livre. O quarteto formado por Inge Dekker (1:55.36), Femke Heemskerk (1:53.44), Marleen
Veldhuis (1:54.17) e Ranomi Kromowidjojo (1:55.93) registrou o temo de 7min38s90 na
final do evento. O recorde anterior pertencia à China e era de 7:46.30 (Yanvei Xu:
1:55.73, Yingven Zhu: 1:57.04, Jingzhi Tang: 1:58.37, Yu Yang: 1:55.16). A marca havia
sido estabelecida em Moscou em 3 de Abril de 2002.
O terceiro recorde mundial batido hoje no Mundial de piscina curta em Manchester foi da
equipe masculina americana no revezamento 4x100m livre. A equipe formada por Ryan
Lochte (47.09), Bryan Lundquist (46.64), Nathan Adrian (46.57) e Doug Van Wie (48.14)
terminou em 3:08.44. O recorde anterior de 3:09.57 era da equipe sueca (Johan Nystrom:
0:49.04, Lars Frolander: 0:45.69, Mattias Ohlin: 0:47.87, Stefan Nystrand: 0:46.97), e
havia sido obtido em 16 de Março de 2000 em Atenas.
02/04/2008 - NATAÇÃO
Mais um recorde mundial foi derrubado na natação. Nesta quarta-feira, o britânico Liam
Tancock melhorou a marca mundial nos 50m costas durante a disputa do Campeonato
Britânico, em Sheffield, Inglaterra. O recorde foi registrado quando ele disputava as
eliminatórias dos 200m da prova. Tancock registrou o tempo de 24s47, destruindo o
recorde anterior (24s80) que pertencia ao alemão Thomas Rupprath e havia sido obtido
em Barcelona em 27 de Julho de 2003.
29/03/2008 - NATAÇÃO
Depois de bater o recorde dos 100m livre na última quinta-feira, a australiana Libby
Trickett fez o mesmo nos 50m livre neste sábado, último dia do Campeonato Australiano
de natação. Libby, que anteriormente competia com o sobrenome Lenton e competiu pela
primeira vez com o sobrenome de casada Trickett, tornou-se a mulher mais rápida das
piscinas com 23s97. O seu tempo é 12 décimos mais rápido em relação ao que a
holandesa Marleen Veldhuis havia estabelecido no último dia 24, durante o Campeonato
Europeu disputado em Eidenhoven.

28/03/2008 - NATAÇÃO
Os recordes mundiais continuam caindo no Campeonato Australiano de natação. No
sétimo dia de disputas da competição, que vale vaga aos Jogos Olímpicos de Pequim,
nesta sexta-feira, Eamon Sullivan conseguiu baixar ainda mais seu tempo na final dos
50m livre ao cravar 21s28. O atleta já havia obtido a melhor marca nesta quinta, durante
as semifinais da prova, com 21s41. Desse modo, Sullivan completa a terceira quebra de
recorde dos 50m livre em menos de uma semana, já que Alain Bernard havia ficado com
o melhor tempo (21s50) no último domingo, durante o Campeonato Europeu.
Curiosamente, na ocasião o francês tomou o posto de homem mais rápido da natação do
próprio Sullivan.

27/03/2008 - NATAÇÃO
A australiana Libby Trickett (antes Lenton), bateu o recorde mundial nos 100m livre na
seletiva australiana para os jogos olímpicos de Pequim disputada em Sydney. Seu tempo
de 52.88 (25.40, 27.48) superou o antigo recorde da alemã Britta Steffen de 53.30 (25.84;
27.46), obtido em 2 de Agosto de 2006 em Budapeste.
25/03/2008 - NATAÇÃO
Se no masculino Alain Bernard foi o nome do fim de semana na natação, entre as
mulheres quem reinou foi a australiana Stephanie Rice. A nadadora de 19 anos bateu
dois recordes mundiais em três dias. O segundo foi nesta terça-feira, durante a seletiva
australiana para a Olimpíada de Pequim, em Sydney (AUS).
Rice quebrou o segundo recorde mundial mais antigo da natação, ao marcar 2:08.92
(28.03; 1:00.56; 1:39.24) nos 200m medley. A anterior melhor marca do mundo de 2:09.72
(28.81, 1:01.91, 1:39.44) era da chinesa Yanyan Wu, e havia sido obtido em 17 de
Outubro de 1997 em Shangai.
24/03/2008 - NATAÇÃO
A holandesa Marleen Veldhuis manteve a sina de recordes mundiais quebrados no
Campeonato Europeu de natação, disputado em Eindhoven, ao bater a marca dos 50
metros nado livre na segunda-feira. Veldhuis terminou a prova em 24.09 segundos para
quebrar a antigo recorde de 24.13 segundos estabelecido por sua compatriota Inge de
Bruijn nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 22 de Setembro de 2000.
Quem também quebrou recorde nesta segunda no Campeonato Europeu de natação foi a
italiana Federica Pellegrini, que baixou o melhor tempo do planeta nos 400m livre. Ela fez
4:01.53 (59.01; 1:59.60; 3:00.41) na final da prova, superando os 4:02.13 (57.81; 1:59.11;
3;01.16) que a francesa Laure Manaudou, atual campeã olímpica e mundial da disputa,
havia obtido em 6 de Agosto de 2006 em Budapeste.
23/03/2008 - NATAÇÃO
Pela terceira vez em três dias, o francês Alain Bernard quebrou um recorde mundial no
Campeonato Europeu de natação. Neste domingo, Bernard completou a semifinal dos 50
metros livre com o tempo de 21s50, superando a marca de 21s58 conquistada pelo
australiano Eamon Sullivan em 17 de Fevereiro deste ano em Sydney. Bernard é o
primeiro nadador em mais de 20 anos a quebrar os recordes dos 50 e dos 100 metros
livres no mesmo evento. A última vez em que isso aconteceu foi em 1986, quando o
norte-americano Matt Biondi conseguiu o feito no Campeonato Mundial realizado em
Orlando, EUA.
Durou apenas um dia a marca mundial obtida pela australiana Emily Seebohm nos 50m
costas. Vinte e quatro horas após ela melhorar o recorde durante a seletiva olímpica
australiana, Sophie Edington baixou ainda mais a marca. Na madrugada deste domingo,
em Sydney, Edington conquistou o ouro na final da prova com o tempo de 27s67. Ela
diminuiu em 0s28 o recorde anterior que era de 27s95.
22/03/2008 - NATAÇÃO
Pelo segundo dia consecutivo, o francês Alain Bernard melhorou a marca mundial nos
100m livre. Depois de bater o recorde sexta-feira, nas eliminatórias do Campeonato
Europeu, em Eindhoven, na Holanda, ele melhorou ainda mais sua marca para garantir o
ouro da prova neste sábado. Na disputa do ouro, ele baixou o tempo em um décimo,
registrando a marca de 47s50. Em sua apresentação neste sábado, ele demonstrou o
potencial de melhorar o tempo já nos primeiros 50m. Com 22s53, ele ficou três décimos
abaixo do que havia registrado no trecho inicial da véspera. Depois da virada, ele
completou o percurso com 24s97. Antes dos recordes de Bernard, o recorde anterior era
de 47.84 (23.16), do holandês Pieter van den Hoogenband, e havia sido obtido em 19 de
Setembro de 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney.
O primeiro dia de seletiva olímpica para a equipe australiana de natação começou com a
quebra de dois recordes mundiais em Sydney. Neste sábado, Stephanie Rice e Emily
Seebohm melhoraram as marcas, respectivamente, nos 400m medley e nos 50m costa.
Rice completou a prova com o tempo de 4min31s46 (1:02.30; 2:10.87; 3:29.08; 4:31.46).
Aos 19 anos, ela baixou em 1s43 a marca anterior, que pertencia à norte-americana Katie

Hoff (1:03.91, 2:14.10, 3:29.68, 4:32.89) e fora imposta no Mundial de Melbourne do ano
passado (01/04/07).
O feito de Seebohm foi ainda mais impressionante. Com apenas 15 anos, tinha ficado a
0s01 de bater o recorde na semana passada, durante uma competição escolar. Desta
vez, ela obteve o tempo de 27s95, batendo o recorde de 28s16 da americana Leila Vaziri,
obtido em 28 de Março de 2007 em Melbourne.
18/03/2008 - NATAÇÃO
O revezamento 4x100m livre feminino tem um novo recorde mundial. Nesta terça-feira, a
equipe holandesa baixou em quase 2s a antiga marca em vigor, pertencente à Alemanha,
e faturou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de natação, disputado na cidade de
Eindhoven.
As responsáveis por baixar o melhor tempo mundial foram Inge Dekker (53.77), Ranomi
Kromowidjojo (53.61), Femke Heemskerk (53.62) e Marleen Veldhuis (52.62). Elas
estabeleceram 3min33s62, pulverizando os 3min35s22 obtido pela equipe alemã (Petra
Dallmann - 54.53, Daniela Goetz - 53.87, Britta Steffen - 52.66 e Annika Liebs - 54.16) em
31 de Julho de 2006 em Budapeste.
09/03/2008 - ATLETISMO
A russa Yelena Soboleva foi o principal destaque no terceiro e último dia de provas do
Campeonato Mundial indoor de atletismo, disputado na cidade espanhola de Valência.
Neste sábado, a corredora venceu a final dos 1500 metros com o novo recorde mundial
da prova: 3min57s71. Yelena superou o tempo de 3min58s05, que ela mesma havia
conseguido em Moscou em Fevereiro deste ano.

23/02/2008 - NATAÇÃO
No campeonato japones de piscina curta (25m) disputado em Tóquio 2 recordes mundiais
femininos foram batidos. Nos 200m costas Reiko Nakamura conseguiu o tempo de
2:03.24 (29.11; 1:00.25, 1:31.79; 2:03.24), superando o antigo recorde da americana
Natalie Coughlin de 2:03.62 (29.49; 1:00.96; 1:32.70;. 2:03.62), que havia sido obtido em
27 de Novembro de 2001 em Nova Iorque.
O outro recorde foi nos 200m borboleta, quando Yuko Nakanishi conseguiu o tempo de
2:03.12 (28.25; 59.50; 1:31.26; 2:03.12), superando o antigo recorde da polonesa Otylia
Jedrzejczak de 2:03.53 (28.56, 59.51, 1:31.06; 2:03.53), que havia sido obtido em 13 de
Dezembro de 2007 em Debrecen, Hungria.
17/02/2008 - NATAÇÃO
O australiano Eamon Sullivan quebrou o recorde mundial dos 50m livre em piscina longa,
que pertencia ao russo Alexander Popov há oito anos. Na piscina olímpica de
Sydney-2000, o nadador de apenas 22 anos completou a prova em 21s56, baixando em
oito centésimos de segundo a marca anterior que havia sido obtido em 16 de Junho de
2000 em Moscou.
Dona de cinco medalhas olímpicas, a norte-americana Natalie Coughlin estabeleceu um
novo recorde mundial para os 100m costas, durante as eliminatórias do Grand Prix do
Missouri na noite deste domingo. Detentora da marca anterior (59s44), alcançada no ano
passado em Melbourne em 27 de Março de 2007, a nadadora baixou o índice para 59s21.
16/02/2008 - NATAÇÃO
No Grand Prix de Missouri Kirsty Coventry, do Zimbábue, quebrou o recorde mundial dos
200m costas em piscina longa com o tempo de 2:06.39. O recorde anterior de 2:06.62
pertencia a húngara Kristina Egerszegi, e havia sido obtido em Atenas em 25 de Agosto
de 1991.
14/12/2007 - NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Natação em piscina curta, em Debrecen, Hungria, o húngaro
Laszlo Cseh bateu o recorde mundial nos 400m medley com o tempo de 3:59.33 (54.93;
1:54.24; 3:02.97; 3:59.33), superando o antigo recorde de 4:00.37 (54.98; 1:54.54;
3:03.52; 4:00.37), pertencente ao próprio Laszlo, obtido em 9 de Dezembro de 2005 em
Trieste.
13/12/2007 - NATAÇÃO
No Campeonato Europeu de Natação em piscina curta, em Debrecen, Hungria, o húngaro
Laszlo Cseh bateu o recorde mundial nos 200m medley com o tempo de 1:52.99 ( 24.14;
51.64; 1:25.11; 1:52.99 / 24.14; 27.50; 33.47; 27.88), superando o antigo recorde de
1:53.14 (24.86, 53.02, 1:26.14, 1:53.14), pertencente ao brasileiro Thiago Pereira, obtido
em Berlim em 18 de Novembro de 2007.
No mesmo campeonato a polonesa Otylia Jedrzejczak bateu o recorde mundial nos 200m
borboleta com o tempo de 2:03.53 (28.56; 59.51; 1:31.06; 2:03.53 / 28.56; 30.95; 31.55;
32.47), superando o antigo recorde de 2:04.04 (28.77, 1:00.17, 1:31.90) da chinesa Yu
Yang, obtido em Berlim em 18 de Janeiro de 2004.
18/11/2007 - NATAÇÃO
Na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, o brasileiro Thiago
Pereira bateu o recorde mundial nos 200m medley, com o tempo de 1:53.14 (24.86,
53.02, 1:26.14, 1:53.14), superando o antigo recorde de 1:53.31 (24.98, 52.23, 1:25.98,
1:53.31), pertencente ao americano Ryan Lochte, obtido em 7 de Abril de 2006 em
Xangai.
Na mesma etapa, o sueco Stefan Nystrand bateu o recorde nos 50m livre, com o tempo
de 20.93, superando o antigo recorde de 20.98 do sul africano Roland Schoeman, obtido
em 12 de Agosto de 2006 em Hamburgo.
17/11/2007 - NATAÇÃO
Na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, a holandesa
Marleen Veldhuis bateu o recorde nos 50m livre, com o tempo de 23.58. O recorde
anterior pertencia a sueca Therese Alshammar, com o tempo de 23.59, obtido em 18 de

Março de 2000 em Atenas.
Na mesma etapa, o sueco Stefan Nystrand bateu o recorde mundial nos 100m livre, com
o tempo de 45.83 (22.09, 23.74), superando o antigo recorde de 46.25, pertencentes ao
americano Ian Crocker (27/03/2004, New York) e ao sul africano Roland Schoeman
22/01/2005, Berlim).
28/10/2007 - NATAÇÃO
Na etapa de Cingapura da Copa do Mundo de natação em piscina curta, a norteamericana Natalie Coughlin baixou a marca nos 100m costas que pertencia a ela mesma
de 56s71 (27.60) para 56s51 (27.54). Ela havia estabelecido o antigo recorde em 23 de
Novembro de 2002 em Nova York.
30/09/2007 - ATLETISMO
O etíope Haile Gebrselassie quebrou em quase meio minuto o recorde mundial da
maratona, neste domingo, em Berlim, na Alemanha. Com a marca de 2h04min26s, o novo
recordista superou o antigo recorde do queniano Paul Tergat, de 2h04min55s, obtido em
28 de Setembro de 2003 nesta mesma maratona.
14/09/2007 - ATLETISMO
Atual recordista mundial das duas milhas no atletismo, a etíope Meseret Defar melhorou
seu tempo antigo - 9min10s47 - com sobras e estabeleceu uma nova marca para a prova.
A africana cruzou a linha de chegada da Liga de Ouro, disputada em Bruxelas, na
Bélgica, em 8min58s58 e foi a vencedora da distância no evento. A antiga marca de
Defar, atleta de 23 anos, foi conquistada em maio deste ano, no meeting de Carson
(EUA). A etíope ainda é a recordista mundial dos 3.000m indoor e 5.000m, além de ser a
atual campeã olímpica e mundial da distância.
09/09/2007 - ATLETISMO
Asafa Powell conseguiu novo índice durante sua bateria eliminatória do Meeting de Rieti,
na Itália. Na qualificação, ele correu em 9s74 e superou sua antiga marca de 9s77,
conquistada em 14 de Junho de 2005.
Confira os últimos seis recordes:
09/09/2007: Asafa Powell (Jamaica) - 9s74
12/05/2006: Justin Gatlin (EUA) - 9s77
14/06/2005: Asafa Powell (Jamaica) - 9s77
14/09/2002: Tim Montgomery (EUA) - 9s78
16/06/1999: Maurice Greene (EUA) - 9s79
27/07/1996: Donovan Bailey (Canadá) - 9s84
27/06/2007 - ATLETISMO
Nesta quarta-feira, o corredor Haile Gebrselassie quebrou o recorde mundial dos 20 mil
metros. O etíope conseguiu o tempo de 56m25s98 durante o meeting de Ostrava, na
República Tcheca, superando a marca anterior de 56m55s60, pertencente ao mexicano
Arturo Barrios, que conseguiu o tempo em 30 de Março de 1991, em La Fleche, França.
18/06/2007 - NATAÇÃO
Aos 18 anos, a americana Kate Ziegler bateu o recorde mundial dos 1500m livre em
piscina de 50m, que pertencia à compatriota Janet Evans, cinco vezes medalhista
olímpica. Mas não se tratou de mais uma quebra de recorde do esporte. Com seus
15min42s54, Ziegler baixou em quase 10s a marca mais antiga da natação mundial, pois
fora em 26 de março de 1988 em Orlando, com 15min52s10, que Evans conseguira um
tempo que permaneceu 19 anos, dois meses e 23 dias sem ser superado.
Ziegler conseguiu a marca no Meet of Champions (Encontro dos Campeões, na tradução
livre), em Mission Viejo, na Califórnia. Na mesma competição, venceu também os 200m,
400m e 800m livre. E, em tese, nem deveria estar em plenas condições físicas, já que a
competição mais importante do ano, o Mundial de Melbourne (AUS), foi em março – na
ocasião, conquistou o bicampeonato nos 800m e 1500m.
15/06/2007 - ATLETISMO
A etíope Meseret Defar pulverizou nesta sexta-feira o seu próprio recorde mundial nos

5.000m rasos, faturando o ouro da etapa de Oslo da Liga de Ouro de atletismo. Com o
tempo de 14min16s63, a corredora africana baixou em 7,9s a antiga marca (de
14min24s53), conquistada por ela mesma em 3 de junho de 2006, em Nova Iorque.
Outra atleta que conseguiu correr abaixo da antiga marca mundial foi a queniana Vivan
Cheruiyot, que levou a prata ao terminar a prova com o tempo de 14min22s51. O pódio foi
completado por Priscah Jepleting, compatriota de Cheruiyot, que terminou a prova em
14min44s51.
26/05/2007 - ATLETISMO
A russa Tatyana Lysenko bateu novamente o recorde mundial do lançamento de martelo
no Meeting de Sochi, na Rússia. Ela cravou neste sábado a impressionante marca de
78m61 ao conquistar a medalha de ouro da competição.
01/04/2007 - NATAÇÃO
No último dia do Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, mais
2 recordes mundiais foram batidos (piscina de 50m).
O fenômeno Michael Phelps bateu seu próprio recorde mundial nos 400m medley
individual, com o tempo de 4:06.22 (55.05, 1:03.13, 1:11.15, 56.79). O recorde anterior de
4:08.26 (55.57, 1:01.53, 1:13.26, 57.90) havia sido obtido nas Olimpíadas de Atenas, em
14 de Agosto de 2004. Com mais esta vitória, Phelps termina o Mundial com 7 ouros
(4x100m livre, 200m livre, 200m borboleta, 200m medley, 4x200m livre, 100m borboleta,
400m medley) e 5 recordes mundiais (200m livre, 200m borboleta, 200m medley, 4x200mlivre e 400m
medley). É a primeira vez na história dos Mundiais que um nadador ganha 7
medalhas de ouro em uma mesma edição. O recorde anterior era de Ian Thorpe, com 6
medalhas de ouro (200m livre, 400m livre, 800m livre, 4x100 livre, 4x200m livre e 4x100m
medley) e 4 recordes mundiais (200m livre, 400m livre, 800m livre e 4x200m livre), obtidos
no Mundial de Fukuoka em 2001.
O outro recorde mundial do dia foi da americana Katie Hoff nos 400m medley, com o
tempo de 4:32.89 (29.83, 1:03.91, 1:39.49, 2:14.10, 2:51.50, 3:29.68, 4:01.64), batendo o
recorde de 4:33.59 (0:28.95, 1:01.62, 1:37.02, 2:11.30, 2:50.82, 3:30.63, 4:02.60) da
ucraniana Yana Klochkovade, obtido nas Olimpíadas de Sydney em 16 de Setembro de
2000.
31/03/2007 - NATAÇÃO
No Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, mais 1 recorde
mundial foi batido (piscina de 50m).
A equipe australiana bateu o recorde mundial no revezamento 4x100m medley, com o
tempo de 3:55.74. Emily Seebohm (1:00.79), Leisel Jones (1:04.94), Jessicah Schipper
(57.18) e Libby Lenton (52.83) abaixaram o antigo recorde mundial de 3:56.30, que era da
própria Austrália, e havia sido obtido também em Melbourne em 21 de Março de 2006.
Nessa ocasião o quarteto era formado por Sophie Edington (1:01.06), Leisel Jones
(1:05.51), Jessicah Schipper (56.86) e Libby Lenton (52.87).
30/03/2007 - NATAÇÃO
No Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, mais 2 recordes
mundiais foram batidos (piscina de 50m).
O americano Ryan Lochte bateu o recorde mundial nos 200m costas, com o tempo de
1:54.32 (26.88, 55.67, 1:25.05), vencendo o americano Aaron Peirsol (1:54.80), que era o
detentor do recorde mundial nesta prova, com o tempo de 1:54.44, obtido em 19 de
Agosto de 2006 em Victoria, Canadá. Peirsol também era tri-campeão no Campeonato
Mundial, e mantinha um reinado de 7 anos nesta prova.
O outro recorde mundial do dia veio no revezamento 4x200m livre masculino, quando a
equipe americana conseguiu o tempo de 7:03.24. A equipe era formada pelos nadadores
Michael Phelps (1:45.36), Ryan Lochte (1:45.86), Klete Keller (1:46.31), e Peter
Vanderkaay (1:45.71) . O recorde anterior pertencia a equipe australiana, com o tempo de
7:04.66, obtido em 27 de Julho de 2001 em Fukuoka, Japão, e a equipe era formada por
Grant Hackett (1:46.11), Michael Klim (1:46.49), William Kirby (1:47.92), Ian Thorpe (1:44.14).

29/03/2007 - NATAÇÃO
No Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, mais 3 recordes
mundiais foram batidos (piscina de 50m).
O americano Michael Phelps, que já havia batido 2 recordes mundiais durante a
competição (200m livre e 200m borboleta), bateu hoje mais um recorde mundial, desta
vez nos 200m medley individual, com o tempo de 1:54.98 (24.86, 53.58, 1:27.47, 1:54.98),
superando seu antigo recorde de 1:55.84 (25.01, 54.49, 1:28.39, 1:55.84), que havia sido
obtido em 14 de Agosto de 2004, nas Olimpíadas de Atenas.
O segundo recorde mundial do dia foi nos 50m costas feminino, quando a americana Leila
Vaziri conseguiu o mesmo tempo de 28.16, obtido ontem na semi-final desta prova.
O terceiro recorde mundial do dia veio no revezamento 4x200m livre feminino, quando a
equipe americana conseguiu o tempo de 7:50.09. A equipe era formada pelas nadadoras
Natalie Coughlin (1:56.43), Dana Vollmer (1:57.49), Lacey Nymeyer (1:59.19) e Katie Hoff
(1:56.98). O recorde anterior pertencia a equipe alemã, com o tempo de 7:50.82, e havia
sido obtido em 3 de Agosto de 2006 em Budapeste, e a equipe era formada por Petra
Dallmann (1:59.14), Daniela Samulski (1:58.27), Britta Steffen (1:57.77) e Annika Liebs
(1:55.64).
28/03/2007 - NATAÇÃO
No Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, mais 3 recordes
mundiais foram batidos (piscina de 50m).
O americano Michael Phelps, que ontem havia batido o recorde mundial nos 200m livre,
bateu mais um recorde mundial, dessa vez nos nos 200m borboleta, com o tempo de
1:52:09 (25.26, 53.62, 1:22.87, 1:52.09), aniquilando seu recorde mundial em 1s71. Seu
recorde anterior era de 1:53:71 (25.90, 55.15, 1:24.43, 1:53.71), e havia sido obtido em 17
de Fevereiro deste ano em Missouri.
A francesa Laure Manadou, com o tempo de 1:55:52 (27.13, 56.24, 1:25.69, 1:55:52),
bateu novo recorde mundial nos 200m livre, superando a marca obtida ontem, na semifinal
da prova, pela italiana Federica Pellegrini (1:56:47).
O outro recorde mundial foi obtido na semi-final dos 50m costas pela americana Leila
Vaziri, com o tempo de 28.16. O recorde anterior de 28.19 pertencia a duas nadadoras, a
alemã Janine Pietsch (Berlin, 25/05/05), e a bielorussa Aleksandra Herasimenia (Minsk,
21/05/06).
27/03/2007 - NATAÇÃO
No Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, Austrália, 4 recordes
mundiais foram batidos (piscina de 50m).
A primeira quebra foi do americano Michael Phelps, que venceu nos 200m livre com o
tempo de 1min43s86 (24.47; 51.00; 1:17.73; 1:43.86), superando o antigo recorde de Ian
Thorpe de 1min44s06 (24.81; 51.45; 1:18.26; 1:44.06), que havia sido obtido em 25 de
Julho de 2001 em Fukuoka. Na prova de hoje, Phelps chegou na frente do holandês
Pieter van den Hoogenband (1min46s28) e do sul-coreano Tae Park (1min46s73), de 17
anos, que venceu no domingo os 400 metros nado livre.
A segunda quebra de recorde foi da americana Natalie Coughlin, que venceu nos 100m
costas com o tempo de 59.44 (28.30), superando o antigo recorde de 59.58, que também
era seu, e havia sido obtido em 13 de Agosto de 2002. A segunda colocada da prova de
hoje foi a francesa Laure Manaudou (59.87), tornando-se a segunda mulher a completar a
prova abaixo de 1 minuto.
A terceira quebra de recorde foi do americano Aaron Peirsol, que venceu nos 100m
costas com o tempo de 52.98 (25.80), superando seu antigo recorde mundial de 53.17
(25.96), obtido em 4 de Abril de 2005 em Indianápolis. O segundo colocado na prova de
hoje foi o americano Ryan Lochte, com o tempo de 53.50.
O quarto recorde mundial foi da italiana Federica Pellegrini, nos 200m livre. A italiana
liderou uma semi-final muito forte e terminou - surpresa - com novo recorde mundial de
1:56.47 (27.75, 57.07, 1:26.74), superando o lendário recorde de Franziska van Almsick

(1.56:64), obtido em 3 de Agosto de 2002, em Berlim.
17/03/2007 - ATLETISMO
O queniano Samuel Wanjiru, de apenas 20 anos, estabeleceu neste Sábado na 33ª
edição da meia-maratona de Haia, na Holanda, o novo recorde mundial na meiamaratona, com o tempo de 58:35. O recorde anterior de 58:53, ainda não ratificado,
também era dele e havia sido obtido em Ras al Khaimah em 9 de Fevereiro deste ano.
Wanjiru estabeleceu um recorde mundial homologado nesta distância (59:16) em
Rotterdam, em 11 de Setembro de 2005, que foi melhorado 4 meses depois por Haile
Gebrselassie dele, com o tempo de 58:55 em Phoenix, Arizona (15 de Janeiro de 2006).
Para não deixar por pouco, Samuel Wanjiru estabeceu na mesma prova o recorde
mundial dos 20 quilômetros (55:31), que pertencia ao etíope Haile Gebrselassie, com o
tempo de 55:48, obtido na meia-maratona de Phoenix (15 de Janeiro de 2006).
17/02/2007 - NATAÇÃO
O norte-americano Michael Phelps conseguiu hoje o seu 5o. recorde mundial consecutivo
nos 200m borboleta em piscina de 50m, com 1:53.71 (25.90, 29.25, 29.57, 28.99). O feito
foi no Grand Prix de Missouri, competição promovida pela USA Swimming e Universidade
de Missouri. O recorde anterior foi obtido pelo fenômeno no Pan-Pacífico de Victoria, no
Canadá, em 17 de Agosto do ano passado.
Acompanhe a evolução do recorde dos 200m borboleta:
TOM MALCHOW, 1:55.18
PHELPS, 1:54.92
PHELPS, 1:54.58
PHELPS, 1:53.93
PHELPS, 1:53.80
PHELPS, 1:53.71
11/02/2007 - ATLETISMO
No terceiro e último dia do Campeonato Nacional Indoor da Rússia, disputado em
Volgograd, o quarteto formado por Anna Balakshina, Natalya Pantelyeva, Anna Emashova
e Olesya Chumakova bateu o recorde mundial no 4 x 800 metros com o tempo de
8:18.54, batendo a antiga marca de 8:18.71, estabelecido por outro quarteto russo há 13
anos atrás (04/02/94) em Moscou.
10/02/2007 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva bateu neste sábado o recorde mundial do salto com vara
indoor, que estava em seu poder, ao superar a marca dos 4,93 metros no Meeting de
Donetsk, na Ucrânia.
Isinbayeva, campeã olímpica e mundial, melhorou em dois centímetros a marca anterior,
obtida no mesmo local em 12 de fevereiro de 2006.
09/02/2007 - ATLETISMO
O queniano Sammy Wanjiru bateu o recorde mundial da meia-maratona em Ras alKhaimah, Emirados
Árabes, na manhã desta Sexta-Feira.
Wanjiru, de apenas 20 anos, marcou o tempo de 58:53, recuperando seu antigo recorde
mundial, tirado dele pelo etíope Haile Gebrselassie, que com o tempo de 58:55 havia
estabelecido o recorde mundial em Phoenix, Arizona, no dia de 15 Janeiro de 2006. O
recorde anterior de Wanjiru fora obtido 1 ano antes em Rotterdam com o tempo de 59:16.
03/02/2007 - ATLETISMO
A etíope Meseret Defar bateu o recorde nos 3.000m indoor em Stuttgart, na Alemanha,
com o tempo de 8min23s72, baixando a antiga marca mundial da russa Liliya
Shobukhova, que era de 8min27s86 e havia sido obtido em Moscou em 17 de Fevereiro
de 2006.
28/01/2007 - ATLETISMO
A etíope Tirunesh Dibaba foi o grande destaque do Meeting de Boston, realizado nesse
sábado. Ela melhorou o seu recorde mundial nos 5.000m rasos em pista coberta, com o
tempo de 14min27s42.

A marca anterior de Tirunesh era de 14min32s93, obtido em 29 de janeiro de 2005,
também no Meeting de Boston.
10/12/2006 - NATAÇÃO
A equipe da Suécia bateu o recorde mundial do revezamento 4x50m em piscina curta ao
fazer um tempo de 1min24s89 (21.36, 21.21, 20.96, 21.36) na edição do Europeu deste
ano, disputada em Helsinque (FIN). Stefan Nystrand, Petter Stymne, Marcus Piehl e
Jonas Tilly melhoraram a marca anterior de 1min25s03 (21.48, 21.48, 21.54, 20.53),
conseguida pela equipe holandesa (Mark Veens, Mitja Zastrow, Gijs Damen e Johan
Kenkhuis) em 11 de Dezembro de 2005 em Trieste, na Itália.
09/12/2006 - NATAÇÃO
A francesa Laure Manaudou quebrou o recorde mundial dos 400m livre em piscina curta
durante o Campeonato Europeu de Natação, que está sendo realizado em Helsinque, na
Finlândia. A atleta conseguiu o tempo de 3m56s09 (27.13, 56.19, 1:25.98, 1:55.81,
2:25.89, 2:56.26, 3:26.64 e 3:56.09).
A detentora do recorde anterior era a própria Manaudou, que em 10 de dezembro do ano
passado, nadou a distância em 3m56s79 (27.85, 57.32, 1:27.19, 1:57.15, 2:27.00,
2:57.19, 3:27,45 e 3:56,79), em Trieste, Itália, na edição anterior do Campeonato
Europeu.
02/12/2006 - ATLETISMO
O australiano Nathan Deakes é o novo recordista mundial dos 50 km da marcha atlética.
Neste sábado, ele anotou a nova marca ao vencer uma prova válida pelo Campeonato
Australiano da especialidade, disputado em Geelong, com o tempo de 3h35min47. O
próprio atleta se mostrou surpreso ao obter a marca, que antes pertencia ao polonês
Robert Korzeniowski, com o tempo de 3h36min03, obtido em 27 de Agosto de 2003 em
Paris.
08/10/2006 - ATLETISMO
A queniana naturalizada holandesa Lornah Kiplagat estabeleceu novo recorde mundial na
distância de 20 Km neste domingo. A atleta alcançou a marca de 1h03min21 ao vencer o
Mundial da modalidade, em Debrecen, na Hungria.
Kiplagat, medalha de prata no Mundial de meia maratona do ano passado, superou em
cinco segundos a marca de 1h03min26 que pertencia a inglesa Paula Radcliffe,
alcançado no dia 6 de outubro de 2001, em Bristol, na Inglaterra.
28/08/2006 - NATAÇÃO
Em Hobart, Austrália, Leisel Jones bateu pela segunda vez em dois dias o recorde
mundial dos 100m peito no Campeonato Australiano de piscina curta. Jones realizou a
prova em 1min03s86, 26 centésimos abaixo do recorde marcado por ela mesma nas
semifinais da competição no dia anterior. Jones detém agora os recordes mundiais em
piscina curta nos 100m e 200m peito.
Libby Lenton também cravou neste mesmo torneio uma nova marca para o menor tempo
já feito nos 100m borboleta feminino. Lenton fez a prova em 55s95, 39 centésimos a
menos que a marca mundial da americana Nathalie Coughlin (56s34), que havia sido
registrada em 22 de Novembro de 2002 em Nova Iorque. Lenton detém agora os recordes
mundiais em piscina curta nos 100m e 200m livre e nos 100m borboleta.
27/08/2006 - NATAÇÃO
Em Hobart, Austrália, no Campeonato Australiano de piscina curta, a nadadora Leisel
Jones bateu o recorde mundial nos 100m peito em piscina curta com o tempo de 1:04.12,
superando o antigo recorde de 1:04.79 da americana Tara Kirk, obtido em 19 de Março de
2004, no Texas.
20/08/2006 - NATAÇÃO
Na última etapa do Torneio Pan-Pacífico de Natação, disputada na noite deste Domingo,
em Victoria, Canadá, Michael Phelps bateu o recorde nos 200m medley, o terceiro no
torneio, ao cravar o tempo de 1min55s84 (25.11, 29.38, 33.90 e 27.45). A marca é apenas
dez centésimos melhor que a antiga, dele mesmo, obtida em 9 de Agosto de 2003, em
Maryland.

Brendan Hansen conseguiu o feito nos 200m peito, no mesmo campeonato. Ele fechou o
percurso em 2min08s50 (29.10, 33.16, 32.86 e 33.38). O recorde anterior era de
2min08s74 (28.87, 32.71, 33.26 e 33.90), e havia sido obtido no dia 5 de Agosto deste
ano, em Irvine, na Califórnia.
19/08/2006 - NATAÇÃO
Na penúltima etapa do Torneio Pan-Pacífico de Natação, disputada na noite deste
sábado, em Victoria, Canadá, a equipe americana conseguiu estabelecer dois novos
recordes mundiais em piscina de 50m. Na prova dos 200m costas, Aaron Peirsol
melhorou em 22 centésimos a própria marca obtida em 29 de Julho de 2005 em Montreal,
estabelecendo o tempo de 1min54s44 (26.97, 55.85, 1:24.87, 1:54.44).
O outro recorde mundial veio com o revezamento 4x100m livre masculino. Ao
completarem a prova em 3min12s46, os americanos Michael Phelps (48.83), Neil Walker(47.89), Cullen Jones
(47.96) e Jason Lezak (47.78) bateram a marca da África do Sul
obtida em 15 de Agosto de 2004 durante a última Olimpíada, quando Roland Shoeman
(48.17), Lyndon Ferns (48.13), Darian Townsend (48.96) e Ryk Neethling (47.91)
marcaram 3min13s17.
18/08/2006 - ATLETISMO
Em Zurique, Suíça, com o tempo de 9s77, o jamaicano Asafa Powell igualou seu próprio
recorde mundial e de Justin Glatin nos 100m rasos.
17/08/2006 - NATAÇÃO
Michael Phelps estabeleceu o novo recorde mundial em piscina longa dos 200m
borboleta, durante o Campeonato Pan-Pacífico, em Victoria (CAN). O americano, que
conquistou seis medalhas de ouro na Olimpíada de Atenas2004, baixou a sua própria
marca. Phelps cravou 1min53s80. A antiga marca que ele estabelecera em Barcelona
(ESP) em 22 de Julho de 2003, era de 1min53s93.
A australiana Jessicah Schipper, estabeleceu o novo recorde mundial em piscina longa
dos 200m borboleta, também durante o Campeonato Pan-Pacífico, em Victoria (CAN). Ela
marcou 2min05s40, e melhorou em 21 centésimos a melhor marca do mundo até agora.
O recorde pertencia à polonesa Otylia Jedrzejczak, que no Mundial em piscina longa em
28 de julho de 2005, também no Canadá (Montreal), cravou 2min05s61.
15/08/2006 - ATLETISMO
Recordista mundial no lançamento de martelo, a russa Tatyana Lysenko ampliou nesta
terça-feira a sua própria marca. Ela conquistou o ouro no Meeting de Tallinn, na Estônia,
ao conseguir 77,80m na prova. A marca anterior de 77,41m havia sido estabelecida em
24 de Junho deste ano.
12/08/2006 - NATAÇÃO
O sul-africano Roland Schoeman voltou a inscrever o seu nome na galeria de feitos
notáveis da natação. Neste sábado, ele estabeleceu o recorde mundial dos 50m livre em
piscina curta (de 25m). Schoeman foi o primeiro a baixar a casa dos 21s, ao cravar o
tempo de 20s98 durante o Meeting de Hamburgo, em uma piscina montada no complexo
onde também é disputado o torneio de tênis realizado na cidade alemã.
A marca anterior pertencia ao francês Frederic Bousquet, com 21s10, em 25 de Março de
2004. Assim, o sul-africano consegue o seu quarto recorde mundial, já que também é o
dono da melhor marca nos 100m livre na piscina curta, nos 50m borboleta em piscina
olímpica, e participou do revezamento 4x100m livre de seu país em 2004, quando os sulafricanos faturaram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas.
06/08/2006 - NATAÇÃO
A nadadora francesa Laure Manaudou quebrou neste domingo o seu próprio recorde
mundial dos 400 metros livres em piscina de 50 m ao cravar o tempo de 4min02s13 e
faturar a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Natação, disputado em
Budapeste, na Hungria.
O split do tempo foi: 27.82 (-0.21sec); 57.81 (-.0.49); 1:28.18 (-0.72); 1:59.11 (-0.89);
2:30.13 (-0.72); 3:01.16 (-0.91); 3:32.03 (-1.02) e 4:02.13, 0.90 segundos do recorde

anterior de 4min03s03, estabelecido em 12 de Maio deste ano em Tours, França.
03/08/2006 - NATAÇÃO
O nadador norte-americano Brendan Hansen conseguiu diminuir na noite deste sábado o
seu próprio recorde mundial dos 200 metros peito em piscina de 50 m, ao cravar o tempo
de 2min08s74 na etapa de Irvane, Califórnia, do Campeonato de Natação dos Estados
Unidos.
O split do novo recorde mundial foi: 28.87; 1:01.58; 1:34.84; 2:08.74. A marca anterior de
Hansen, de 2min09s04, havia sido estabelecida em Long Beach, em 11 de Julho de 2004.
Na última terça-feira, o norte-americano já havia reduzido o seu recorde nos 100 metros
peito, cravando a marca de 59s13.
03/08/2006 - NATAÇÃO
A equipe alemã bateu nesta quinta-feira o recorde mundial feminino do revezamento
4x200 m livre em piscina de 50 m. A marca histórica de 7min50s82 foi alcançada durante
o campeonato europeu de natação, em Budapeste (Hungria). Petra Dallmann, Daniela
Samulski, Annika Liebs e Britta Steffen, que recentemente estabeleceu a melhor marca
nos 100 m livre, formaram o quarteto responsável pela façanha.
O recorde anterior pertencia ao revezamento norte-americano. No dia 19 de agosto de
2004, a equipe conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, com 7min53s42.
Naquela prova, competiram as nadadoras Natalie Coughlin, Carly Piper, Dana Vollmer e
Kaitlin Sandeno.
02/08/2006 - NATAÇÃO
Com a marca de 53s30, a alemã Britta Steffen bateu nesta quarta-feira, no Campeonato
Europeu de natação que está sendo disputado em Budapeste, o recorde mundial dos 100
metros livre em piscina de 50 m.
O recorde anterior estava em poder da australiana Lisbeth Lenton, com a marca de 53s42
estabelecida em 31 de Janeiro de 2006 em Melbourne.
01/08/2006 - NATAÇÃO
O nadador norte-americano Brendan Hansen, de 24 anos, conseguiu diminuir o seu
próprio recorde mundial dos 100 metros peito em piscina de 50 m ao marcar o tempo de
59s13, durante a sua participação no Campeonato de Natação dos Estados Unidos, na
etapa de Irvine, que fica na Califórnia.
O recorde anterior de Hansen, de 59s30, havia sido estabelecido nas seletivas para os
Jogos Olímpicos de Atenas, em Long Beach, no dia 8 de Julho de 2004 - por sinal, na
Olimpíada ele não conseguiu ir bem e acabou ficando com a medalha de prata.
31/07/2006 - NATAÇÃO
A equipe da Alemanha aproveitou bem o primeiro dia de disputas do Campeonato
Europeu de natação, realizado em Budapeste, Hungria. Nesta segunda-feira, na prova
dos 4x100m livres em piscina de 50 m, as nadadoras Petra Dallmann, Daniela Goetz,
Britta Steffen e Annika Liebs foram soberanas e superaram o antigo recorde, pertencente
à Austrália. A seleção alemã marcou o tempo de 3min35s22, pouco melhor que os antigos
3min35s94 conseguidos pelas australianas Alice Mills, Lisbeth Lentom, Petria Thomas e
Jodie Henry, nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 14 de Agosto de 2004. As nadadoras
dominaram do início ao fim em Budapeste e tiveram somente as holandesas como rivais
na disputa pela medalha de ouro.
11/07/2006 - ATLETISMO
O chinês Liu Xiang bateu nesta terça-feira o recorde mundial dos 110m com barreiras
durante o Meeting de Lausanne, na Suíça, com o tempo de 12s88. Ele superou a marca
do britânico Colin Jackson, de 12s91, conquistada em 20 de Agosto de 1993 na cidade de
Stuttgart, na Alemanha, e que fora igualada pelo próprio Liu Xiang nos Jogos Olímpicos
de Atenas(2004) e que lhe valeu a medalha de ouro.
24/06/2006 - ATLETISMO
A russa Tatyana Lysenko não demorou muito tempo para voltar a ser a recordista mundial
no lançamento de martelo. Neste sábado, ela venceu a prova no Memorial Znamenskiy,

realizada em Zhukovskiy, na Rússia, com um lançamento de 77,41m. A marca ainda
precisa ser homologada pela Iaaf, mas supera o recorde de 77,26m que pertencia a
Gulfiya Khanafeyeva. A marca de Khanafeyeva havia sido obtida em 12 de junho, em
Tula, superando o recorde anterior que pertencia a Lysenko.
12/06/2006 - ATLETISMO
A russa Gulfiya Khanafeyeva bateu o recorde mundial de lançamento de martelo no
campeonato de atletismo em Tula, Rússia, atingindo 77,26 m. O recorde anterior era da
também russa Tatiana Lysenko, com 77,06 m, obtido em Moscou em 15 de Julho de
2005.
11/06/2006 - ATLETISMO
Em Gateshead, Inglaterra, com o tempo de 9s77, o jamaicano Asafa Powell igualou seu
próprio recorde mundial e de Justin Glatin nos 100m rasos.
03/06/2006 - ATLETISMO
A etíope Meseret Defar estabeleceu neste Sábado no Meeting de Nova Iorque o novo
recorde Mundial dos 5.000m. Mesmo com a pista molhada, a atual campeã olímpica
marcou o tempo de 14min24s53, superando o 14min24s68 da turca Elvan Abeylegesse,
registrado em 11 de Junho de 2004, em Bergen.
21/05/2006 - NATAÇÃO
Em Minsk, a bielorussa Aleksandra Herasimenia igualou o recorde mundial da alemã
Janine Pietsch nos 50m costas em piscina de 50m com o tempo de 28:19. O tempo de
Janine foi obtido em 25 de Maio de 2005 em Berlim.
12/05/2006 - NATAÇÃO
A francesa Laure Manaudou, de 20 anos, quebrou ontem em Tours, França, o segundo
recorde mundial mais antigo da história da natação. No campeonato francês, a nadadora
estabeleceu a marca de 4min03s03 nos 400m livre em piscina de 50m e baixou a marca
de 4min03s85 da americana Janet Evans, que perdurava desde a Olimpíada de Seul, na
Coréia do Sul, em setembro de 1988.
12/05/2006 - ATLETISMO
O americano Justin Gatlin igualou o recorde mundial dos 100m rasos, prova mais
importante do atletismo mundial. Nesta sexta-feira, o atleta cravou 9s77, mesmo tempo do
jamaicano Asafa Powell, obtido em 14 de Junho do ano passado, em Atenas, na Grécia.
A marca do americano foi obtida em uma competição na cidade de Doha, no Catar.
Confira os últimos cinco recordes:
12/05/2006: Justin Gatlin (EUA) - 9s77
14/06/2005: Asafa Powell (Jamaica) - 9s77
14/09/2002: Tim Montgomery (EUA) - 9s78
16/06/1999: Maurice Greene (EUA) - 9s79
27/07/1996: Donovan Bailey (Canadá) - 9s84
09/04/2006 - NATAÇÃO
O norte-americano Ryan Lochte bateu o recorde mundial nos 200 metros costas em
piscina curta no Mundial de Xangai com o tempo de 1m49s05, superando o antigo
recorde mundial do austríaco Markus Hogan de 1m50s43, obtido em 8 de Dezembro de
2005, em trieste, Itália.
Durante o revezamento 4x100m medley, o norte-americano Ryan Lochte bateu o recorde
mundial nos 100 metros costas em piscina curta no Mundial de Xangai com o tempo de
49.99, superando o antigo recorde mundial de 50.32 do americano Peter Marshall, obtido
em 26 de Março de 2004 em East Meadow, Nova Iorque.
08/04/2006 - NATAÇÃO
A equipe holandesa formada por Inge Dekker, Hinkelien Schreuder, Chantal Groot e
Marleen Veldhuis quebrou o recorde mundial do revezamento 4x100 metros livre em
piscina de 25m, na final da prova no Mundial de Xangai. A melhor marca do planeta agora
é de 3min33s32, superando a que pertencia à China: 3min34s55, obtida em 19 de Abril de1997, em
Gotemburgo. 07/04/2006 - NATAÇÃO

O americano Ryan Lochte bateu o recorde mundial nos 200m medley em piscina curta
durante o Mundial de Xangai, com o tempo de 1:53.31, 15 centésimos abaixo do recorde
anterior do húngaro Laszlo Cseh (1:53:46), obtido em Trieste em 8 de Dezembro de 2005.
A equipe feminina australiana venceu o 4x100m medley durante o Mundial de Xangai com
o tempo de 3:51.84, superando em 3.11 segundos o recorde anterior da também equipe
australiana (3:54:95 - Sophie Edington, Brooke Hanson, Jessica Schipper, Libby Lenton)
obtido em 9 de Outubro de 2004 em Indianápolis. Duas performances memoráveis neste
revezamento: Libby Lenton fechando para 51.99 e Jade Edmistone, 4a. colocada na
prova individual, marcando excepcional 1:04.95, substituindo com honra o principal nome
peitista da Austrália, Leisel Jones. As parciais:
TAYLIAH ZIMMER: 28.59, 58.54
JADE EDMISTONE: 30.06, 1:04.95
JESSICAH SCHIPPER: 26.30, 56:36
LISBETH LENTON: 25.01, 51.99
21/03/2006 - NATAÇÃO
A equipe feminina de 4x100m medley da Austrália conquistou a medalha de ouro nesta
terça-feira, durante os Jogos da Comunidade Britânica que estão sendo realizados em
Melbourne, e estabeleceram um novo recorde mundial para a prova.
Sophie Edington, Leisel Jones, Jessicah Schipper e Libby Lenton marcaram o tempo de
3min56s30, contra 3min57s32 do recorde anterior, também pertencente à Austrália (Giaan
Rooney, Leisel Jones, Petria Thomas e Jodie Henry) e registrado durante as Olimpíadas
de Atenas-2004.
20/03/2006 - NATAÇÃO
Leisel Jones quebrou seu próprio recorde mundial dos 100 metros peito em piscina de
50m durante a final dos Jogos da Comunidade Britânica em Melborne, na Austrália, nesta
segunda-feira. A nadadora australiana de 20 anos abriu enorme vantagem de suas
adversárias para vencer a prova em 1min05s09, baixando em 0s62 sua antiga marca de
1min05s71, alcançada também em Melbourne, no dia 3 de Fevereiro de 2006, durante as
seletivas australianas para os Jogos.
12/03/2006 - ATLETISMO
O etíope Haile Gebrselassie, com o tempo de 1:11:37, bateu hoje em Alphen aan den
Rijn, Holanda, o recorde mundial nos 25 Km. O recorde anterior de de 1:12:45 pertencia
ao queniano Paul Kosgei e havia sido obtido em 9 de Maio de 2004 em Berlin, Alemanha.
Haile Gebrselassie é o atual recordista mundial dos 10 Km (27:02) e da meia-maratona
(58:55).
18/02/2006 - ATLETISMO
A russa Yelena Soboleva estabeleceu neste sábado em Moscou o novo recorde mundial
indoor dos 1.500m durante a disputa do Campeonato Russo de Atletismo com o tempo de
3min58s28.
Soboleva reduziu em 1s70 o recorde anterior (3min59s98), conseguido pela americana
Regina Jacobs no dia 1º de fevereiro de 2003 em Boston, nos Estados Unidos.
17/02/2006 - ATLETISMO
A russa Liliya Shobukhova venceu a prova dos 3000m durante o Campeonato Russo em
Moscou, batendo o recorde mundial em pista coberta.
Shobukhova garantiu o ouro com o tempo de 8min27s86, melhorando a marca anterior de
8min29s15, obtida em Stuttgart, e que pertencia à etíope Berhane Adere desde 2002.
12/02/2006 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva conquistou neste domingo mais um recorde mundial na
carreira. A atual campeã olímpica e mundial do salto com vara superou sua própria marca
indoor durante o Meeting de Donetsk, na Ucrânia, alcançando a altura de 4m91. A marca
anterior de 4m90 havia sido obtida em 6 de Março de 2005 em Madri.

11/02/2006 - ATLETISMO
A equipe americana, composta pelos atletas Kerron Clement, Wallace Spearmon, Darold
Williamson e Jeremy Wariner bateu em Fayetteville, Arkansas, bateu o recorde mundial
indoor no revezamento 4 x 400 m com o tempo de 3:01.96. Este recorde não foi
homologado pela IAAF pois os atletas não se submeteram ao exame de EPO, obrigatório
ao atletas antes de competirem.
O recorde anterior de 3:02.83 pertencia aos americanos Andre Morris, Dameon Johnson,
Deon Minor e Milton Campbell, e havia sido obtido em Maebashi, Japão, em 7 de Março
de 1999.
04/02/2006 - ATLETISMO
Com a marca de 2:08 m, a sueca Kajsa Bergqvist bateu hoje em Arnstadt, Alemanha, o
recorde mundial indoor no salto em altura.
O recorde anterior de quase 14 anos pertencia a alemã Heike Henkel, com a marca de
2:07 m, obtido em 8 de Fevereiro de 1992 em Karlsruhe, Alemanha.
03/02/2006 - NATAÇÃO
Com o tempo de 1min05s71, a nadadora australiana Leisel Jones quebrou em Melbourne,
durante as provas de seleção para os Jogos da Commonwealth, o recorde mundial dos
100m peito em piscina de 50m.
A australiana completou a prova melhorando a antiga marca (1min06s20) em 49
centésimos, estabelecida anteriormente pela americana Jessica Hardy em 25 de Julho de
2005, no Campeonato Mundial de Montreal.
01/02/2006 - NATAÇÃO
Com o tempo de 2min20s54, a nadadora australiana Leisel Jones quebrou em Melbourne,
durante as provas eliminatórias de seu país para os Jogos da Commonwealth, o recorde mundial dos 200m
peito em piscina de 50m.
O recorde anterior, de 2min21s72, pertencia a ela própria e havia sido obtido no dia 29 de
Julho de 2005 em Montreal.
31/01/2006 - NATAÇÃO
Com o tempo de 53.42, a nadadora australiana Lisbeth Lenton quebrou em Melbourne,
durante as provas eliminatórias de seu país para os Jogos da Commonwealth, o recorde
mundial dos 100m peito em piscina de 50m.
O recorde anterior, de 53.52, pertencia a também australiana Jodie Henry e havia sido
obtido no dia 18 de Agosto de 2004 em Atenas.
2
8/01/2006 - ATLETISMO
Com 3 min23s37, a equipe russa do revezamento 4x400 metros feminino estabeleceu,
neste sábado, em Glasgow, Escócia, o novo recorde mundial indoor da prova.
O quarteto formado por Yuliya Gushchina, Olga Kotlyarova, Olga Zaytseva e Olesya
Krasnomovets melhorou o antigo tempo de 3min23s88, obtido em Budapeste em 7 de
Março de 2004, que também pertencia a Rússia.
21/01/2006 - NATAÇÃO
O ucraniano Oleg Lisogor bateu neste Sábado o recorde mundial nos 50m peito em
piscina curta na etapa de Berlim da Copa do Mundo de natação. Ele fez o percurso em
26s17. O recorde anterior (26s20) também pertencia ao ucraniano e tinha sido obtido
nesta mesma piscina em 26 de Janeiro de 2002.
15/01/2006 - ATLETISMO
O etíope Haile Gebreselassie quebrou neste domingo o recorde mundial da meiamaratona ao fazer o tempo de 58min55s em Phoenix, nos Estados Unidos. O novo
recordista é o atual bicampeão olímpico dos 10 mil metros. Haile também quebrou o
recorde mundial dos 20 Km, com o tempo de 55:48.

A marca anterior da meia-maratona era de 59min16s e pertencia ao queniano Samuel
Wanjiru. Ela havia sido estabelecida em 11 de Setembro do ano passado, em uma prova
realizada em Roterdã, na Holanda. Já nos 20 Km, o recorde anterior era de 56:18,
pertencente ao queniano Paul Tergat, e havia sido obtido em Milão, em 4 de Abril de
1998.
17/12/2005 - NATAÇÃO
O brasileiro Kaio Márcio bateu o recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina de
25m na tarde deste sábado, em prova válida pelo Torneio Open CBDA-Correios, em
Santos. O nadador alcançou a marca de 22s60, superando o americano Ian Crocker, com
22s71, obtido em 10 de Outubro de 2004 em Indianápolis.
11/12/2005 - NATAÇÃO
A equipe holandesa composta pelos nadadores Mark Veens, Mitja Zastrow, Gijs Damen e
Johan Kenkhuis bateu o recorde mundial nos 4x50 livre em piscina curta em Trieste, Itália,
com o tempo de 1:25:03. O recorde anterior de 1:25:55, obtido em 14 de Dezembro de
2003 em Dublin, Irlanda, pertencia a equipe holandesa, composta pelos nadadores MarkVeens, Johan
Kenkhuis, Gijs Damen e Pieter V.D. Hoogenband.
10/12/2005 - NATAÇÃO
A francesa Laure Manaudou bateu o recorde mundial nos 400m livre em piscina curta em
Trieste, Itália, com o tempo de 3:56:79. O recorde anterior de 3:59:53, obtido em Berlim
em 26 de Janeiro de 2003, pertencia a americana Lindsay Benko.
A equipe holandesa composta pelas nadadoras Hinkelien Schreuder, Moniek Nijhuis, Inge
Dekker e Marleen Veldhuis, bateu o recorde mundial nos 4x50 Medley em piscina curta
em Trieste, Itália, com o tempo de 1:47:44. O recorde anterior de 1:48:31, obtido em 16 de
Dezembro de 2000 em Valência, Espanha, pertencia a equipe sueca, composta pelas
nadadoras Therese Alshamar, Emma Igelstrom, Anna K. Kammerling e Johanna Sjöberg.
09/12/2005 - NATAÇÃO
O húngaro Laszlo Cseh bateu o recorde mundial nos 400m medley em piscina curta em
Trieste, Itália, com o tempo de 4:00:37. O recorde anterior de 4:02:72, obtido no Canadá
em 21 de Fevereiro de 2003, pertencia ao canadense Brian Johns.
A francesa Laure Manaudou bateu o recorde mundial nos 800m livre em piscina curta em
Trieste, Itália, com o tempo de 8:11:25. O recorde anterior de 8:13:35, obtido em
Nishinomya-shi, Japão, em 24 de Janeiro de 2004, pertencia a japonesa Sachiko
Yamada.
A equipe holandesa composta pelas nadadoras Hinkelien Schreuder, Inge Dekker,
Chantal Goote Marleen Veldhuis, bateu o recorde mundial no 4x50 livre em piscina curta
em Trieste, Itália, com o tempo de 1:36:27. O recorde anterior de 1:37:27, obtido em 18 de
Março de 2004 em College Station, Texas, pertencia a equipe americana, composta pelas
nadadoras Kara Lynn Joyce, Neka Mabry, Paige Kearns e Andrea Georoff.
08/12/2005 - NATAÇÃO
O austríaco Markus Rogan bateu o recorde mundial nos 200m costas em piscina curta em
Trieste, Itália, com o tempo de 1:50:43. O recorde anterior de 1:50:52, obtido em
Indianápolis, em 11 de Outubro de 2004 pertencia ao americano Aaron Peirsol.
O húngaro Laszlo Cseh bateu o recorde mundial nos 200m medley em piscina curta em
Trieste, Itália, com o tempo de 1:53:46. O recorde anterior de 1:53:93, obtido em East
Meadow, Nova Iorque, em 25 de Março de 2004 pertencia a George Bovell, de trinidad
Tobago.
20/11/2005 - NATAÇÃO
A australiana Lisbeth Lenton bateu o recorde mundial nos 200m livre em piscina curta em
Sidney, com o tempo de 1:53:29. O recorde anterior de 1:54:04, obtido em Moscou em 7
de Abril de 2002, pertencia a americana Lindsay Benko.
11/09/2005 - ATLETISMO
O queniano Samuel Wanjiru estabeleceu o novo recorde mundial da meia maratona neste
domingo em Roterdã. O atleta de apenas 18 anos terminou a prova com o tempo de

59min16s e superou por 1 seg a marca do compatriota Paul Tergat (59min17) obtida em 4
de Abril de 1998 em Milão, Itália.
26/08/2005 - ATLETISMO
O atleta etíope Kenenisa Bekele bateu, nesta Sexta-Feira, seu próprio recorde mundial
dos 10.000 metros durante o meeting de Bruxelas (Bélgica), 5ª Etapa da Golden League
de atletismo.
Bekele, atual campeão olímpico e mundial, fez uma marca de 26min17s53, abaixo dos
26min20s31 feitos em 8 de junho do ano passado.
14/08/2005 - ATLETISMO
Em Helsinque, no Campeonato mundial de Atletismo, a cubana Osleidyz Menendez bateu
o próprio recorde no lançamento de dardo com a marca de 71m70. A marca anterior era
de 71m54, obtido em Réthimno em 1 de Julho de 2001.
12/08/2005 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva bateu mais uma vez o recorde mundial do salto com vara.
Depois de se tornar a primeira mulher a ultrapassar a marca de cinco metros, em julho, no
Super Gran Prix de Londres, a russa atingiu 5,01m no Mundial de Atletismo, na Finlândia,
superando sua própria marca pela nona vez consecutiva e pela 18ª desde o primeiro
recorde (4,82m, há dois anos).
09/08/2005 - NATAÇÃO
A australiana Libby Lenton bateu nesta terça-feira pelo segundo dia consecutivo o recorde
mundial dos 100 metros livre em piscina curta no campeonato de seu país, que está
sendo disputado em Melbourne. Lenton nadou a distância em 51s70, superando os 51s91
que havia alcançado um dia antes na mesma piscina.

08/08/2005 - NATAÇÃO
A australiana Libby Lenton quebrou o recorde mundial dos 100 m livre em piscina curta. A
marca foi superada nesta segunda-feira em Melbourne, durante o Campeonato
Australiano de natação. O novo recorde foi estabelecido durante as semifinais, em que
Lenton cravou o tempo de 51s91, deixando para trás a marca da sueca Therese
Alshammar, de 52s17 (24:81), obtido em Atenas em 17 de Março de 2000.
07/08/2005 - ATLETISMO
A russa Olimpiada Ivanova foi a responsável pela primeira quebra de recorde no
Campeonato Mundial de Atletismo de Helsinque. Neste domingo, a atleta completou os 20
quilômetros da marcha atlética feminina com o tempo de 1h25min41 e ficou com a
medalha de ouro da prova, além de estabelecer o novo recorde mundial, que antes
pertencia a compatriota Yelena Nikolayeva, com 1h26min22, obtido em Cheboksany em
18 de Maio de 2003.
31/07/2005 - NATAÇÃO
No Mundial de Desportos Aquáticos disputado em Montreal, Canadá, a australiana Jade
Edmistone bateu o recorde mundial nos 50m peito em piscina de 50m com o tempo de
30.45. O recorde anterior era de 30.57, obtido pela inglesa Zoe Baker em 30 de Julho de
2002 em Manchester, Inglaterra.
30/07/2005 - NATAÇÃO
No Mundial de Desportos Aquáticos disputado em Montreal, Canadá, o norte-americano
Ian Crocker bateu o recorde mundial nos 100m borboleta em piscina de 50m com o tempo
de 50.40. O recorde anterior era de 50.76, obtido pelo próprio Crocker em 13 de Julho de
2004 em Long Beach.
29/07/2005 - NATAÇÃO
O norte-americano Aaron Peirsol bateu o recorde mundial nos 200m nado costas em
piscina de 50m, que já era seu. Ele cravou o tempo de 1min54s66 na prova final do Mundial de Desportos
Aquáticos, disputado em Montreal, no Canadá, e ficou com a
medalha de ouro. O recorde anterior era de 1min54s74 obtido em 12 de Julho de 2004 em
Long Beach.

Na mesma competição, a australiana Leisel Jones bateu o recorde mundial nos 200m
peito em piscina de 50 metros com o tempo de 2min21s72. O recorde anterior era de
2min22s44, obtido pela americana Amanda Beard em 12 de Julho de 2004 em Long
Beach.
28/07/2005 - NATAÇÃO
A polonesa Otylia Jedrzejczak quebrou o recorde mundial nos 200m borboleta em piscina
de 50m, e ficou com a medalha de ouro no Mundial de Desportos Aquáticos disputado na
cidade de Montreal, no Canadá.
Jedrzejczak, que havia estabelecido a marca de 2min05s78 em agosto de 2002 em
Berlim, baixou seu próprio tempo, cravando 2min05s61. O antigo recorde também foi
superado, na mesma prova, pela australiana Jessicah Schipper, que foi prata, com
2min05s65.
27/07/2005 - NATAÇÃO
O australiano Grant Hackett conquistou a medalha de ouro nos 800m livre em piscina de
50m no 11º Mundial de Esportes Aquáticos e, de quebra, estabeleceu o novo recorde
mundial da prova. Em competição disputada na cidade de Montreal, no Canadá, o
nadador cravou o tempo de 7min38s65, superando a marca anterior de 7min39s16, feita
por seu compatriota Ian Thorpe em Fukuoka (2001).
25/07/2005 - NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Natação que está sendo disputado em Montreal no Canadá,
o sul-africano Roland Schoeman bateu novamente o recorde mundial nos 50m borboleta
em piscina de 50m com o tempo de 22.96. O recorde anterior era de 23.01 e havia sido
obtido ontem pelo sul africano.
Também no Campeonato disputado em Montreal, a americana Jessica Hardy bateu o
recorde mundial nos 100m peito em piscina de 50m com o tempo de 1:06.20. O recorde
anterior de 1:06.37 era da australiana Leisel Jones, obtido em 21 de Julho de 2003 em
Barcelona, Espanha.
24/07/2005 - NATAÇÃO
No Campeonato Mundial de Natação que está sendo disputado em Montreal no Canadá,
o sul-africano Roland Schoeman bateu o recorde mundial nos 50m borboleta em piscina
de 50m com o tempo de 23.01. O recorde anterior de 23.30 era de do americano Ian
Crocker, obtido em 29 de Fevereiro de 2004, em Austin, Texas.
22/07/2005 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva quebrou nesta sexta-feira no meeting de Londres, o recorde
mundial do salto com vara pela 17ª vez. Em seu segundo salto, Yelena já bateu o recorde
anterior de 4,95m em 1 cm e na terceira tentativa, a atleta saltou 5m. Foi a primeira vez
que uma mulher superou a marca dos 5m no salto com vara.
O recorde anterior da prova foi estabelecido no dia 16 de julho deste ano, quando a russa
saltou 4,95m na etapa da Golden League, em Madri (Espanha). Antes disso, Isinbayeva
saltou 4,93m no dia 5 de julho, no Super Grand Prix de Lausanne (Suíça), também quebrando o recorde
mundial.
19/07/2005 - CICLISMO
O ciclista tcheco Ondrej Sosenka, campeão de seu país na modalidade contra-relógio,
estabeleceu nesta terça-feira o novo recorde mundial da "hora", ao percorrer 49,7 km em
60 minutos no Velódromo Olímpico de Krilatski, em Moscou.
O corredor da equipe Acqua & Sapone superou em 289 metros o antigo recorde mundial
(49,441 km), que estava em poder do britânico Chris Boardman desde outubro de 2000,
após uma competição em Manchester (Inglaterra).
16/07/2005 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva bateu novamente seu próprio recorde mundial do salto com
vara ao atingir a marca de 4,95 metros no Super GP de Madri, Espanha. O recorde
anterior de 4,93 metros havia sido obtido 11 dias atrás, 5 de Julho, em Lausanne.
15/07/2005 - ATLETISMO

A russa Tatiana Lysenko bateu hoje em Moscou o recorde na prova de arremesso de
martelo, com a marca de 77,06 m, superando a marca de 76,07 m da romena Mihaela
Melinte, recordista desde Agosto de 1999.
05/07/2005 - ATLETISMO
A russa Yelena Isinbayeva bateu nesta terça-feira seu próprio recorde mundial do salto
com vara, ao pular 4,93 metros, marca que supera a anterior em apenas um centímetro.
A russa, que conseguiu esta proeza no Grande Prêmio Athletissima de Lausanne,
promovido pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), consegue assim superar
pela segunda vez em menos de um ano a melhor marca mundial da prova, depois que, no
dia 3 de setembro, saltou 4,92 metros em Bruxelas.
14/06/2005 - ATLETISMO
Com o tempo de 9s77, o Jamaicano Asafa Powell quebrou o recorde mundial dos 100 m
rasos durante o Meeting de Atletismo de Atenas, disputado no Estádio Olímpico da capital
grega. O recorde anterior de 9s78 pertencia ao Americano Tim Montgomery, obtido em 14
de Setembro de 2002 em Paris.
03/04/2005 - NATAÇÃO
No segundo dia do Campeonato Americano, em Indianápolis, seletiva para o Mundial de
Montreal, Aaron Peirsol abaixou seu recorde mundial dos 100 costas (piscina de 50m)
obtido nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado. A antiga marca era de 53.45
(26.02), e seu novo tempo é um inacreditável 53.17 (25.96).
27/03/2005 - NATAÇÃO
Em Eidenhoven, Holanda, a equipe feminina holandesa formada por Inge Dekker,
Hinkelien Schreuder, Chantal Groot e Marleen Veldhuis, bateu o Recorde Mundial dos
4x50 m livre em piscina de 50m com o tempo de 1:39:15.
13/03/2005 - ATLETISMO
O atleta Kerron Clement, da Universidade da Flórida, bateu neste domingo o recorde
mundial dos 400 metros indoor com o tempo de 44s57 no campeonato universitário
americano. Clement terminou a prova sete décimos à frente de Terry Gatson (45s29), da
Universidade de Arkansas. Nascido em Trinidade e Tobago, o corredor baixou em seis
centésimos de segundo o recorde anterior, que havia sido estabelecido por Michael Johnson em 1995, em
Atlanta.
12/03/2005 - NATAÇÃO
Em Gotemburgo, Suécia, a nadadora sueca Anna-Karin Kammerling bateu o Recorde
Mundial dos 50m borboleta em piscina curta (25m), com o tempo de 25.33. O recorde
anterior pertencia a própria Anna-Karin, com o tempo de 25.36, obtido em 25 de Janeiro
de 2001 em Estocolmo, Suécia.
11/02/2005 - NATAÇÃO
Em East Meadows, Nova Iorque, na 7ª Etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina
curta (25m), o sul-africano Ryk Neethling bateu novamente o Recorde Mundial Masculino
dos 100m medley com o tempo de 51.52 (23.73). O recorde anterior era do próprio Ryk,
com o tempo de 52.01 (24.19), batido em Moscou em 26 de Janeiro.
26/01/2005 - NATAÇÃO
Em Moscou, Rússia, na 6ª Etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25m),
o sul-africano Ryk Neethling bateu o Recorde Mundial Masculino dos 100m medley com o
tempo de 52.01 (24.19). O recorde anterior era do próprio Ryk, com o tempo de 52.11
(24.10), batido 4 dias antes na etapa de Berlim.
22/01/2005 - NATAÇÃO
Em Berlim, Alemanha, na 5ª Etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta
(25m), o sul-africano Ryk Neethling bateu o Recorde Mundial Masculino dos 100m medley
com o tempo de 52.11 (24.10). O recorde anterior havia sido batido 4 dias antes, pelo
também sul-africano Roland Schoeman, quando Ryk Neethling chegou em 2º lugar.
Também em Berlim, o sul-africano Roland Schoeman igualou o recorde de Ian Crocker
nos 100m livre, com o tempo de 46.25 (21.90). A parcial de Crocker, conseguida em East
Meadow (Long Island-NY-USA) em 27/03/2004 era de 22.17.

18/01/2005 - NATAÇÃO
Em Estocolmo, Suécia, na 4ª Etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta
(25m), o sul-africano Roland Schoeman bateu o Recorde Mundial Masculino dos 100m
medley com o tempo de 52.51 (23.85), vencendo o duelo com Ryk Neethling, que fechou
muito bem no livre e marcou 52.61 (24.38). O recorde anterior era do alemão Thomas
Rupprath, que já ia completar dois anos (25/01/03), com 52.58 (23.29).

20/11/2004 - NATAÇÃO
Em Rocher-Sur-Yon (FRA), a francesa Laure Manaudou, campeã olímpica dos 400m
livre, bateu o Recorde Mundial Feminino dos 1500m livre em piscina de 25 m com o
tempo de 15:42:39. O Recorde anterior de 15:43:31 pertencia a alemã Petra Schneider, e
persistia desde 10 de Janeiro de 1982.

