João Fernando alcança 9º lugar
Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017
18 a 22 de outubro
Zagreb, Croácia

Crédito: IJF

Cumpriu-se esta quinta-feira, dia 19 de outubro, o segundo dia do
Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017, com 3 Judocas
Lusos em ação. A prova cumpre-se até dia 22 de outubro em
Zagreb, Croácia.

João Fernando (-73 kg) estreou-se com uma vitória contra o norteamericano Liam Wright por ‘ippon’ aos 2 minutos e 55 segundos de
combate. No confronto seguinte defrontou o vice-campeão asiático
(juniores), Batbold Bulgan. O jovem luso conseguiu pontuar um
‘waza-ari’ e soube gerir a vantagem até final, derrotando o atleta
mongol. No terceiro combate não conseguiu ultrapassar Hievorh
Manukian. Apesar de ter pontuado um ‘waza-ari’, o ucraniano
conseguiu o ‘ippon’ que afastou o jovem português dos lugares de
finalista, terminando no 9º lugar.
À semelhança de Patrícia Matias e Felipe Cruz, que no primeiro
dia da competição também alcançaram a nona posição, João
Fernando entra no Projeto Esperanças Olímpicas do COP.
Na categoria -73 kg, João Almeida eliminou o seu primeiro oponente
(Gabor Sarhegyi, da Hungria) com um ‘waza-ari’. Cedeu na ronda
seguinte perante o georgiano Tato Grigalashvili, também por ‘wazaari’, concluindo a sua caminhada.
Wilsa Gomes (-57 kg) não conseguiu superar a sua primeira
adversária, Pauline Starke, da Alemanha.
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.
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.
Esta sexta-feira, entram mais dois portugueses em competição:
Miguel Alves (-81 kg) e Jaime Santos (-90 kg). Os combates
começam às 10h00 (- 1h00 em Lisboa), enquanto que o Bloco de
Finais tem inicio às 16h00.
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