Anri Egutidze alcança 5º lugar
Campeonato da Europa de Judo - Tel Aviv 2018
26 a 28 de abril de 2018 – Tel Aviv, Israel
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Cumpriu-se esta sexta-feira, 27 de abril, o segundo dia do
Campeonato da Europa de Judo – Tel Aviv 2018 que decorre no
“Tel Aviv Convention Center” até sábado, 28 de abril.
Neste segundo dia de combates, entraram nos tatamis os judocas das
categorias -63 e -70 kg femininas e -73 e -81 kg masculinas, incluindo
3 Atletas Portugueses:
Anri Egutidze (-81 kg) somou duas vitórias nos primeiros combates,
eliminando, por ippon, o cipriota Phedias Konnaris e o montenegrino
Arso Milic. Nos quartos-de-final enfrentou o italiano Antonio
Esposito. Apesar do equilíbrio registado, com ataques de parte a
parte, foi o italiano que chegou à vantagem com um wazari, resultado
que se manteve até ao fim dos 4 minutos regulamentares. O jovem
luso entrou muito determinado no combate das repescagens contra o
francês Alpha Oumar Djalo, alcançando o ippon em apenas 25
segundos. Na luta pelo Bronze contra o russo Aslan Lappinagov, Anri
entrou melhor e esteve perto de pontuar, contudo, no final do
primeiro minuto de combate e num momento contestado pelo
português, o árbitro marcou ippon a favor do russo. Com este
resultado, Anri Egutidze termina num honroso 5º lugar.
Os dois judocas da categoria masculina -73 kg, Jorge Fernandes e
Nuno Saraiva, não conseguiram superar os seus primeiros
adversários, o estónio Oscar Pertelson e o suíço Nils Stump,
respetivamente.

Recordamos que, no dia de abertura, Telma Monteiro conquistou
a Medalha de Bronze – a 12º Medalha em 12 Participações nos
Campeonatos da Europa. A olímpica portuguesa apenas cedeu nos
quartos-de-final perante Nora Gjakova do Kosovo, mas venceu 4
combates, incluindo o confronto decisivo no Bloco de Finais contra
a francesa Sarah Leonie Cysique. Na categoria -66 kg masculina, João
Crisóstomo também se destacou ao chegar aos quartos-de-final e
figurar entre os finalistas – 7º lugar.
Israel recebe, ao longo dos 3 dias de prova, 368 Atletas (215
masculinos e 153 femininas) em representação de 44 Países, para
discutir os títulos de Campeões Europeus.
Portugal está presente com 15 Atletas: Joana Diogo (-48 kg),
Catarina Costa (-48 kg), Mariana Esteves (-52 kg), Joana Ramos
(-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e
Yahima Ramirez (-78 kg), Gonçalo Mansinho (-60 kg), Sergiu
Oleinic (-66 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Jorge Fernandes (-73
kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Tiago
Rodrigues (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), que são
acompanhados pelos Treinadores Ana Hormigo, Go Tsunoda e
Pedro Soares, pelo Fisioterapeuta Eduardo Pedro, pelo Diretor
José Robalo e pelo Presidente da FPJ - Jorge Fernandes.
Este sábado, dia 28 de abril, Patrícia Sampaio (-78 kg), Yahima
Ramirez (-78 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100
kg) são os 4 Judocas Lusos que fecham a participação portuguesa

neste Europeu. Os primeiros combates do último dia começam às
12h00 locais (-2h00 em Portugal Continental).
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