Trio Luso termina em 9º lugar
Grand Prix Zagreb 2018
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Terminou este domingo o Grand Prix Zagreb 2018, que decorreu
na capital croata desde dia 27, contanto com 507 Atletas presentes
(325 masculinos e 182 femininos) em representação de 78 Países.
A “Arena Zagreb” recebeu neste último dia, 5 Judocas Lusos:

João Martinho (-90 kg) começou por vencer o alemão Eduard
Trippel com um wazari marcado nos primeiros segundos do período
de ‘ponto de ouro’. Na ronda seguinte eliminou o holandês Bas Van
Empelen, que somou 3 ‘shidos’ (penalizações). Não conseguiu
superar o Vice-Campeão Europeu em 2017, Axel Clerget, sofrendo
um ‘ippon’ do francês em ‘ponto de ouro’, após um combate
equilibrado. Com este resultado, João Martinho termina no 9º lugar.
Na categoria -100kg, Jorge Fonseca estreou-se na segunda ronda
com uma vitória perante Mukhammadkarim Khurramov, do
Uzbequistão, marcando um ‘wazari’, antes do ‘ippon’ final. O Judoca
do Sporting Clube de Portugal terminou na 9ª posição ao ceder nos
oitavos-de-final contra o prodígio japonês Kentaro Ilda, por
acumulação de ‘shidos’.
Yahima Ramirez (-78 kg) eliminou a belga Sophie Berger por wazari,
no seu combate inaugural. Na ronda seguinte, não conseguiu superar
a alemã Luise Malzahn, somando 3 ‘shidos’. A experiente judoca lusa
fechou a sua participação no 9º lugar.
Patrícia Sampaio (-78 kg) e Tiago Rodrigues (-90 kg) não
conseguiram ultrapassar os primeiros adversários, a britânica
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respetivamente.
Recordamos que este sábado, Anri Egutidze (-81 kg) venceu 4
combates e conquistou a Medalha de Bronze.

Portugal esteve 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 foram acompanhados pelos
Treinadores Ana Hormigo e Go Tsunoda e pela fisioterapeuta Rita
Fernandes.
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