European Judo Open Women 2018 arranca este
Sábado
3 e 4 de janeiro de 2018
Pavilhão Multiusos de Odivelas

O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe este sábado e domingo
(3 e 4 de fevereiro) o European Judo Open Women 2018 - uma
das provas mais importantes do calendário internacional de judo,
permitindo pontuar para o Ranking Mundial.
Três anos após a última competição internacional feminina, Portugal
volta a receber a prova que este ano antecede o prestigiado Grand

Slam de Paris, prevendo-se a presença de algumas das maiores
judocas mundiais.
Com mais de 150 Atletas (de 20 países) inscritos, a edição deste ano
deve bater o record de participação (em 2015 registaram-se 140
judocas). Entre as inscritas estão 14 Atletas Portuguesas: Joana
Diogo (-48 kg), Catarina Costa (-48 kg), Lorrayna Costa (-48 kg),
Mariana Esteves (-52 kg), Patricia Matias (-52 kg), Teresa Castro
(-52 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Alexandra Doros (-57 kg), Andreia
Loureiro (-57 kg), Beatriz Barata (-57 kg), Doina Babcenco (-63
kg), Ana Correia (-63 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Patricia
Sampaio (-78 kg).
No primeiro dia da prova, os combates iniciam-se às 10h00 com as
eliminatórias de 4 categorias (-48kg, -52kg, -57kg e -63kg) e 12
Judocas Lusas nos tapetes. Durante a manhã, Maria Siderot, Yahima
Ramirez, Telma Monteiro e Patrícia Sampaio vão estar na Fan Zone
(situada no Piso 1 do Pavilhão) para as sessões de autógrafos.
Antes do Bloco de Finais (previsto para as 15h30), realiza-se a
Cerimónia de Abertura e uma Master Class com Telma Monteiro.

Nota 1: Programa completo e mais informação no Press-kit em
anexo.
Nota 2: Por se tratar de uma prova internacional, a União Europeia de
Judo obriga à acreditação de todos os elementos da comunicação social

que queiram circular no recinto da competição. A Acreditação deve ser
feita online, aqui: www.eju.net/accreditation
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