JO 2016: Clasamentul final pe medalii - SUA, pe primul loc; România, locul 47
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Delegația Statelor Unite a ocupat detașat primul loc în clasamentul final pe medalii la
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în timp ce România a terminat pe locul 47.
Video Cu cinci medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obținut de
tenismenii Florin Mergea și Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la
haltere (cat. 85 kg), cel cucerit de canotoarele de la 8+1 (Roxana Cogianu, Ioana Strungaru,
Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Laura Oprea, Adelina Boguș, Andreea Boghian
și Daniela Druncea) și Albert Saritov (lupte libere, cat. 97 kg), România a avut cea mai slabă
clasare în clasamentul pe națiuni la Jocurile Olimpice după al doilea război mondial.
Albert Saritov a câştigat medalia de bronz la categoria 97 kg, după o victorie prin superioritate
în faţa georgianului Elizbar Odikadze. Luptătorul din Cecenia devine primul sportiv naturalizat
care aduce o medalie pentru România la Jocurile Olimpice. Bronzul câştigat de acesta este şi
prima medalie a luptelor româneşti după o pauză de 24 de ani! Ultima medalie fusese cucerită
în 1992 la Barcelona de Ioan Grigoraş - lupte greco-romane, categoria 130 kg.Trendul
descendent al sportului românesc se menține după locul 14 la Atena, 17 la Beijing și 27 la
Londra. Cea mai bună clasare a României la o ediție a Jocurilor Olimpice a fost în 1984, la Los
Angeles, locul al doilea, urmată de un loc 5 la Montreal, în 1976, și locul 6 la Moscova, în 1980.
Team USA are terminat cu 46 de medalii de aur, 37 de argint, 38 de bronz, fiind urmată de
Marea Britanie (27-23-17) și China (26-18-26) etc. Echipa masculină de fotbal a Braziliei a
cucerit, duminică, medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, după o
victorie obţinută la loviturile de departajare împotriva Germaniei. Meciul s-a jucat pe celebrul
stadion Maracana, în faţa a 78.000 de spectatori.
Nu mai puțin de 87 de țări au cucerit măcar o medalie la Jocurile de la Rio.
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