Três Portugueses nos Tatamis este Sábado
Grand Prix Zagreb 2018
27 a 29 de julho 2018 | Zagreb, Croácia
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Cumpriu-se esta sexta-feira, o primeiro dia do Grand Prix Zagreb
2018 que decorre na capital croata até dia 29 de julho, domingo. O
dia foi dedicado às categorias mais leves (-48 kg, -52 kg, -57 kg
femininas e -60 kg e -66 kg masculinas), contando com 4
Portuguesas nos tatamis:

Na categoria -48 kg, Joana Diogo estreou-se com uma vitória
perante Narantsetseg Ganbaatar, da Mongólia, por ippon. A jovem
lusa cedeu na ronda seguinte, por wazari, contra a 11ª classificada do
ranking mundial, Shira Rishony de Israel.
Telma Monteiro (-57 kg) começou a prova na segunda ronda,
defrontando Jessica Klimkait do Canadá, que ocupa a 14º posição do
ranking mundial. Após um combate equilibrado, com recurso a
‘ponto de ouro’, a olímpica portuguesa somou o 3º ‘shido’
(penalização) que a afastou da competição.
Catarina Costa (-48 kg) e Mariana Esteves (-52 kg) não
conseguiram superar as suas primeiras adversárias – as britânicas
Kelly Staddon e Chelsie Giles, respetivamente.
A “Arena Zagreb” recebe, ao longo dos 3 dias da prova, 512 Atletas
(329 masculinos e 183 femininos) em representação de 78 Países.
Portugal está presente com 12 Judocas: Catarina Costa (-48 kg),
Joana Diogo (-48 kg), Mariana Esteves (-52 kg), Telma Monteiro
(-57 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg),
Jorge Fernandes (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Anri Egutidze
(-81 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), João Martinho (-90 kg) e Jorge
Fonseca (-100 kg). Os Atletas são acompanhados pelos Treinadores
Ana Hormigo e Go Tsunoda e pela fisioterapeuta Rita Fernandes.
Este sábado, dia 28, entram em ação 3 Judocas Lusos: Jorge
Fernandes (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 kg) e Anri Egutidze (-81

kg), com os combates a iniciarem às 10h00 locais (-1h00 em Portugal
Continental).
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