Yahima Ramirez termina em 5º Lugar
Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio na 7ª posição
Campeonato da Europa de Judo - Tel Aviv 2018
26 a 28 de abril de 2018 – Tel Aviv, Israel
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Terminou este sábado, dia 28 de abril, o Campeonato da Europa
de Judo – Tel Aviv 2018 que decorreu no “Tel Aviv Convention
Center” desde quinta-feira, 26 de abril.

Neste último dia, entraram 4 Judocas Lusos nos tatamis israelitas,
fechando a participação portuguesa:
Yahima Ramirez (-78 kg) venceu o seu primeiro combate contra a
Anastasiya Dmitrieva (14ª classificada do ranking mundial) em
período de ‘ponto de ouro’, com a russa a somar o terceiro ‘shido’
(penalização). A veterana lusa cedeu nos quartos-de-final, não
conseguindo contrariar o ‘wazari’ da holandesa Karen Stevenson (6º
lugar do ranking). Yahima regressou ao caminho das vitórias nas
repescagens, alcançando o ippon aos 88 segundos do confronto com
Loriana Kuka, do Kosovo. Na luta pelo Bronze, a experiente Judoca
Lusa foi incapaz de evitar o seu terceiro shido, perdendo com a
britânica nº3 mundial, Natalie Powell. Com este resultado, Yahima
Ramirez termina o Campeonato da Europa 2018 no 5º lugar.
Também na categoria -78 kg feminina, Patrícia Sampaio estreou-se
a vencer em Campeonatos da Europa, eliminando a ucraniana
Anastasiya Turchyn, por wazari. Nos quartos-de-final não conseguiu
ultrapassar a 9ª classificada do ranking mundial, Madeleine Malonga,
sofrendo o ippon da francesa. A jovem lusa terminou a sua prestação
nas repescagens, cedendo perante a alemã Anna Maria Wagner, com
um ippon pontuado aos 2 minutos e 21 segundos. Com este
resultado, Patrícia Sampaio consegue um honroso 7º lugar na sua
estreia em Europeus.
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Jorge Fonseca (-100 kg) entrou a vencer no Europeu, eliminando o
austríaco Laurin Boehler, por ippon. O Judoca do Sporting Clube de
Portugal somou a sua segunda vitória contra o estónio Grigori
Minaskin (que foi penalizado com 3 shidos). Nos quartos-de-final
encontrou o francês Cyrille Maret (14º do Ranking Mundial) que
conseguiu superar o português. Nas repescagens teve um combate
bastante equilibrado contra o azeri Zelym Kotsoiev, com os dois
atletas a somarem um wazari e a acumularem 2 shidos. A cerca de 30
segundos do fim do combate, o Judoca Luso viu o terceiro shido,
equivalendo a um ippon do seu oponente. Com este resultado, Jorge
Fonseca termina a sua caminhada no 7º lugar.
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Na categoria -90 kg masculina, Tiago Rodrigues não conseguiu
superar o seu primeiro adversário, Quedjau Nhabali da Ucrânia.
Recordamos que, no dia de abertura, Telma Monteiro conquistou
a Medalha de Bronze e na categoria -66 kg masculina, João
Crisóstomo também se destacou ao chegar aos quartos-de-final e
figurar entre os finalistas – 7º lugar. Na sexta-feira, Anri Egutidze
foi o atleta português em maior evidência, chegando ao combate pelo
Bronze, onde cedeu, alcançando a 5ª posição deste Europeu.
Ao longo dos 3 dias de prova, Israel recebeu 368 Atletas (215
masculinos e 153 femininas) em representação de 44 Países.
Portugal esteve 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 foram
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.
A Comitiva Portuguesa regressa a Lisboa este domingo, dia 29 de
abril, no voo LY 5161 de Tel-Aviv, com chegada prevista às 21h00.
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