Patrícia Matias e Felipe Cruz em 9º lugar
Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017
18 a 22 de outubro
Zagreb, Croácia

Crédito: IJF

O Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017 arrancou esta
quarta-feira com 5 portugueses em competição. A prova cumpre-se
até dia 22 de outubro em Zagreb, Croácia.

O Sports Hall ‘Dom Sportova’ da capital croata, recebe os Melhores
590 Jovens Atletas do Mundo (346 masculinos e 244 femininas), em
representação de 83 países.
Patrícia Matias (-48 kg) estreou-se no Mundial com uma vitória
sobre a turca Tugce Beder por ‘waza-ari’, obtido em período de
‘ponto de ouro’. Na ronda seguinte, o combate voltou a ser
equilibrado e a perlongar-se para lá do tempo regulamentar, mas desta
vez foi a sua adversária, a holandesa Amber Gersjes (atual Campeã
Mundial de Juniores) que saiu vitoriosa. Com este resultado, Patrícia
Matias terminou em 9º lugar.
Na categoria -55 kg masculina, Felipe Cruz também entrou a vencer
perante o australiano Bryan Jolly, depois de somar dois ‘waza-ari’.
Acabou por ceder no combate seguinte contra Vano Niniashvili, da
Geórgia, pela diferença de um ‘waza-ari’ (dois contra um do jovem
luso), terminando a sua prestação no 9º lugar.
Lucas Catarino (-55 kg), Miguel Pisco (-60 kg) e Francisco
Mendes (-60 kg) não conseguiram superar os seus primeiros
opositores.
Portugal está presente com 11 Judocas: Patrícia Matias (-48 kg),
Wilsa Gomes (-57 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Lucas Catarino
(-55 kg), Felipe Cruz (-55 kg), Miguel Pisco (-60 kg), Francisco
Mendes (-60 kg), João Fernando (-73 kg), João Almeida (-73 kg),
Miguel Alves (-81 kg) e Jaime Santos (-90 kg). Os jovens judocas
são acompanhados pelos Treinadores Marco Morais e Pedro Soares.

Amanhã, quinta-feira, Wilsa Gomes (-57 kg), João Fernando (-73
kg) e João Almeida (-73 kg) entram nos tatamis croatas, com os
primeiros combates a terem inicio às 10h00 (- 1h00 em Lisboa). O
Bloco de Finais começa às 16h00.
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