
 

 

Anri Egutidze (-81kgs) Conquista o Bronze  

Nuno Saraiva (-73kgs) 7ª posição 

Grand Prix Agadir 2018 

9 a 11 de março de 2018 - Agadir, Marrocos 

Sports Hall Al Inbiaat 
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Cumpriu-se este sábado, no Sports Hall Al Inbiaat, o segundo dia 

do Grand Prix de Agadir 2018. A prova, que termina este domingo, 

dia 11, conta com 240 atletas (139 masculinos e 101 femininas) em 

representação de 38 Países. 



Neste segundo dia de combates estiveram 3 Judocas Lusos nos 

tatamis marroquinos: 

Anri Egutidze (-81kgs) mostrou a sua boa forma ao vencer os 

atletas francês Nicolas Chilard e o americano Ruben Martin. Na semi-

final cedeu, no entanto, frente ao judoca turco Vedat Albayrak. 

Disputou depois o 3º lugar com Dominik Druzeta da Croácia e 

conseguiu vencer por ippon, tendo tido um adversário com uma 

prestação muito forte. 

 Nuno Saraiva (-73kgs) foi vencedor nos tatamis das lutas com o 

atleta australiano Calvin Knoester e o italiano Enrico Parlati mas 

cedeu frente ao judoca russo Musa Mogushkov. Na repescagem não 

conseguiu fazer frente a Bekadil Shaimerdenov do Cazaquistão 

ocupando a 7ª posição. 

Antoine Massart (-73kgs) cedeu no primeiro confronto frente ao 

judoca da Lituânia Rybinas Regimantas. 

Recordamos que no primeiro dia, Portugal conquistou Duas 

Medalhas, uma de Prata por intermédio de Catarina Costa (-48 kg) 

e outra de Bronze, vencida por Gonçalo Mansinho (-60 kg). 

Destaque ainda para o 5º lugar de Sergiu Oleinic. 

Portugal está presente com 12 Judocas: Catarina Costa (-48 kg), 

Lorrayna Costa (-48 kg), Mariana Esteves (-52 kg) e Yahima 

Ramirez (-78 kg) no feminino e Gonçalo Mansinho (-60 kg), 

Sergiu Oleinic (-66 kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Antoine Massart 



(-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), João 

Martinho (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) no masculino. 

Yahima Ramirez (-78 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), João 

Martinho (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) fecham a participação 

portuguesa na prova africana, com os combates a terem inicio às 

10h00. 
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