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Anri Egutidze conquistou a Medalha de Bronze no segundo dia 

do Grand Prix Zagreb 2018. A competição, que termina este 

domingo, reúne na “Arena Zagreb” 512 Atletas (326 masculinos e 

182 femininos) em representação de 78 Países. 

Este sábado estiveram 3 Portugueses em ação nos tatamis croatas: 



Anri Egutidze (-81 kg) estreou-se a vencer, na segunda ronda das 

eliminatórias, contra o Vice-Campeão da Europa - Sami Chouchi, da 

Bélgica, por wazari. Na ronda seguinte, eliminou o checo Ivan Petr 

com um ‘ippon’ marcado aos 2 minutos e 22 segundos do combate. 

Defrontou o alemão Dominic Ressel (nº10 do ranking mundial) nos 

quartos de final da prova, cedendo por ‘ippon’ a 1 minuto do fim. 

Anri regressou às vitórias nas repescagens, superando o egípcio 

Mohamed Abdelrahman por ‘ippon’. No seu último e derradeiro 

combate, conseguiu um ‘wazari’ e controlou o combate contra o 

italiano Antonio Esposito, conquistando a Medalha de Bronze. 

Na categoria -73 kg, Jorge Fernandes e Nuno Saraiva não 

conseguiram superar os seus primeiros adversários, o turco Murat 

Bektas e o suíço Nils Stump, respetivamente. 

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 domingo, dia 29, Yahima Ramirez (-78 kg), Patrícia Sampaio 

(-78 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), João Martinho (-90 kg) e Jorge 

Fonseca (-100 kg) fecham a participação portuguesa. Os primeiros 

combates têm início às 10h00 locais (-1h00 em Portugal Continental). 
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