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Foram já anunciados os eleitos para o NBA Hall of Fame 09. Para quem não sabe, ou para
quem tem uma vaga ideia mas não tem bem a certeza, o Basketball Hall of Fame (ou Corredor
da Fama do Basquetebol, em português), é onde os melhores e os que realmente
influenciaram de forma activa o Basquetebol, são homenageados pelos seus feitos.
Encontra-se em Springfield, Massachusetts, local histórico onde “nasceu” o Basquetebol, e
onde o “Pai” deste nosso desporto dá o nome ao enorme edifício.
Este ano o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame anunciou que Michael Jordan, David
Robinson, Jerry Sloan, John Stockton e Vivian Stringer farão parte da classe de 2009. A classe
deste ano é composta por três enormes nomes da história da NBA como jogadores, e dois
treinadores que dedicaram as suas carreiras aos Utah Jazz e à Rutgers University,
respectivamente. A cerimónia de 2009 irá também celebrar o 50º aniversário do Naismith
Memorial Basketball Hall of Fame.

Para saber um pouco mais dos eleitos:

Michael Jordan – uma das figuras mais conhecidas em todo o mundo desportivo. Jordan foi
eleito por duas vezes All-American (1983, 1984) na Universidade de North Carolina onde
ganhou um Campeonato NCAA e recebeu os prémios Naismith e Wooden Award Honors. Fez
carreira na NBA nos Chicago Bulls e nos Washington Wizards tendo sido eleito 14 vezes NBA
All-Star, cinco vezes NBA MVP, seis vezes NBA Finals MVP e ganhou vários prémios All-NBA
First Team enquanto venceu seis NBA Championships. Foi também eleito NBA Defensive
Player of the Year (1988) e foi membro da NBA All-Defensive Team por nove vezes. NBA
Rookie of the Year em 1985, Michael Jordan foi também chamado para a NBA’s 50th
Anniversary Team e ganhou também duas Medalhas de Ouro dos Jogos Olímpicos, uma delas
com a “Dream Team” original em 1992.

David Robinson – dedicou toda a sua carreira como jogador na NBA aos San Antonio Spurs,
atingindo dois NBA Championships sendo também eleito por 10 vezes NBA All-Star, quatro
vezes All-NBA First Team e foi também seleccionado para a NBA’s 50th Anniversary Team.
Robinson ganhou também duas Medalhas de Ouro Olímpicas, incluindo a sua participação na
lendária “Dream Team” de 1996. Durante a sua carreira na U. S. Naval Academy, foi premiado
com o Player of the Year, Naismith e Wooden Honors.
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Jerry Sloan – treinador que iniciou a sua carreira como treinador adjunto nos Chicago Bulls
antes de iniciar a sua era com os Utah Jazz. É o único treinador na história da NBA que venceu
mais de 1.000 jogos com uma única equipa. Sloan levou os Jazz a duas NBA Finals, 18
presenças nos playoffs e é o quarto na lista da NBA de mais vitórias como treinador. Foi
também eleito em 2004 NBA Coach of the Year pela Sporting News.
John Stockton – jogador que dedicou toda a sua carreira na NBA aos Utah Jazz,
acumulando 15.806 assistências e 3.265 roubos de bola, ambos recordes na NBA quando se
retirou. Eleito 10 vezes para a equipa NBA All-Star e seleccionado também como membro da
NBA’s 50th Anniversary Team ajudou a sua equipa a chegar a duas finais da NBA. Tal como
Robinson, Stockton ganhou duas Medalhas de Ouro Olímpicas e fez parte da “Dream Team”
original.

C. Vivian Stringer – treinadora que ganhou mais de 800 jogos na sua carreira e está
actualmente em terceiro no ranking de treinadoras com mais vitorias na sua carreira. É a
primeira treinadora principal a levar três escolas diferentes à Final Four da NCAA (Cheyney
State, University of Iowa e Rutgers University onde está actualmente). Stringer foi também
homenageada na Women’s Basketball Hall of Fame.
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