
 

 

Catarina Costa, Joana Ramos e Sergiu Oleinic 

no Top 10 

Grand Prix Hohhot 2018 

25 a 27 de maio de 2018 – Hohhot, China 
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Cumpriu-se esta sexta-feira, o primeiro dia do Grand Prix Hohhot 

2018 com a presença de 5 Judocas Lusos nos tatamis chineses. A 

competição decorre até domingo, dia 27 de maio, no ‘Inner 

Mongolia Stadium’ em Hohhot. 



Catarina Costa (-48 kg) entrou a vencer, eliminando a britânica Kelly 

Staddon por wazari. Na ronda seguinte enfrentou a Atleta da casa 

Ting Liu, que conseguiu um wazari e geriu a vantagem sobre a jovem 

lusa até ao fim do combate. Com este resultado, Catarina Costa 

termina a sua prestação no 9º lugar. 

Na categoria -52 kg feminina, Joana Ramos estreou-se com uma 

vitória, por wazari, perante a russa Daria Bobrikova. Nos oitavos-de-

final, a olímpica portuguesa não conseguiu ultrapassar a Vice-Campeã 

Europeia de Juniores – Betina Temelkova, de Israel, sendo 

desqualificada aos 2 minutos e 7 segundos do confronto. A judoca do 

Sporting Clube de Portugal finalizou a sua caminhada na 9ª posição. 

Sergiu Oleinic (-66 kg) somou uma vitória no seu combate 

inaugural, superando o holandês Matthijs Van Harten por ippon, a 25 

segundos do final do encontro. O combate seguinte, contra o chinês 

Lang Shi, revelou-se equilibrado, chegando ao fim dos 4 minutos 

regulamentares sem alterações no marcador. Em período de ‘ponto 

de ouro’, o Judoca Luso foi penalizado com o terceiro ‘shido’, que 

equivaleu ao ippon do adversário. Desta forma, o olímpico português 

obtém o 9º lugar. 

Joana Diogo (-48 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) não conseguiram 

derrotar os seus primeiros adversários, a chinesa Yanan Li e o sérvio 

Denis Jurakic, respetivamente. 

Durante os 3 dias de competição, vão passar pelos tatamis chineses 

361 Atletas presentes (197 masculinos e 164 femininas) em 



representação de 46 países. Recordamos que este evento marca o 

início da Qualificação Olímpica, representando a primeira 

oportunidade para os Atletas arrecadarem pontos rumo a Tóquio 

2020. 

Portugal está presente com 8 Atletas: Joana Diogo (-48 kg), 

Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Yahima Ramirez 

(-78 kg), Sergiu Oleinic (-66 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Jorge 

Fernandes (-73 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) que são acompanhados 

pelos Treinadores Ana Hormigo e Go Tsunoda. 

Este sábado realiza-se o segundo dia de combates, com 2 Atletas 

Portugueses em ação: Jorge Fernandes (-73 kg) e Anri Egutidze (-

81 kg). Os combates arrancam às 10h00 locais (-7h00 em Portugal 

Continental). 
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