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Usain Bolt no falla i guanya l'or en
els 200 metres llisos
El velocista jamaicà s'imposa amb una marca de 19,78 i ja pensa en repetir
medalla en els relleus

Usain Bolt celebrant el seu or en els 200 metres de Rio 2016 | Europa Press

El velocista Usain Bolt ha tornar a imposar-se en la final dels 200 metres llisos dels Jocs de Rio
de Janeiro d'aquest divendres a la matinada (horari català). Amb un temps de 19,78, Bolt suma un
nou triplet olímpic històric al que ja va aconseguir en els 100 metres llisos. El pròxim objectiu és
afegir el del relleu 4x100, la qual cosa suposaria un "triplet de triplets" en tant que el jamaicà
hauria guanyat les tres proves a Pequín 2008, Londres 2012 i Rio 2016.
Marcant des de l'inici un ritme sense rival, l'home més ràpid del món es va relaxar a la recta final
de l'Estadi Olímpic de Rio, sobre un tartan sensiblement mullat per la pluja. Bolt va entrar lluint
somriure alhora que corria per obtenir la seva vuitena medalla d'or en uns Jocs. La plata va ser
per al canadenc Andre De Grasse (20,02), aquell amb el qual va rivalitzar amb somriures a les
semifinals, mentre que, amb un gran esprint en els últims 50 metres, el francès
Christophe Lemaitre va aconseguir el seu primer podi olímpic per mil·lèsimes.
Bolt es troba en la seva salsa. Amb el tret de sortida va prémer l'accelerador en el primer tram
per posar-se el primer de la cursa i escriure una nova pàgina en la història. El xou del jamaicà marca
una nova fita olímpica, amb les sis últimes medalles entre 100 i 200. Com va avisar, el dissabte
buscarà ser "immortal" en el relleu.
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Usain Bolt dominates for the 200m gold! pic.twitter.com/vyqeyytzZ6
? #AT (@andytelasai) August 19, 2016
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