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Sorteio ditou adversários da primeira 

ronda no Masters de Doha 2021 

 
Telma Monteiro irá defrontar a austríaca Sabrina Filzmoser na primeira ronda 

do World Master que decorre de amanhã, segunda feira até quarta em Doha 

(Qatar), 11 a 13 de janeiro 2021. O sorteio, realizado esta manhã de domingo, 

ditou que o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), neste momento a 

ocupar o terceiro lugar do ranking olímpico, passa diretamente à segunda 

ronda e aguarda o resultado do combate entre Miklos Cirjenics (Hungria) e 

Zlatko Kumric (Croácia). 

O World Masters, o primeiro grande evento de 2021 organizado pela 

International Judo Federation, conta com a presença de sete judocas da 

seleção de Portugal entre os 36 melhores do ranking mundial em cada 

categoria. 
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Para o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, “esta 

competição será um grande desafio para a participação nacional já que todos 

os portugueses irão encontrar adversário de grande valia tendo em conta que 

esta é uma competição ao nível dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021”. 

Telma Monteiro, bronze no Rio de Janeiro 2016, defronta na categoria de -57 

kg, a austríaca Sabrina Filzmoser, campeã da Europa em Lisboa 2008 e 

Istambul 2011, neste momento a lutar por um lugar nos jogos pela cota 

continental depois de marcar presença em Pequim 2008 e Londres 2012. 

Joana Ramos irá encontrar na categoria de -52 kg, a britânica Chelsea Giles. 

Neste momento ambas a integrar a lista das qualificadas olímpicas para 

Tóquio 2021. 

Barbara Timo, prata no mundial de Tóquio 2019, defronta, na categoria de -70 

kg, a coreana Seongyeon Kim. A portuguesa encontra-se na linha de 

qualificação olímpica ocupando a 13.ª posição do ranking olímpico. A coreana 

ocupa o 28.º lugar. 

Rochele Nunes, bronze nos Europeus de Praga 2020, neste momento 11.ª do 

ranking olímpico, a portuguesa defronta no seu primeiro combate (+78 kg) no 

Masters de Doha 2021 a camaronesa Hortense Atanga Mballa, prata nos jogos 

africanos de 2019 e presente nos Jogos do Rio de Janeiro 2016. 

Anri Egutidze irá competir na primeira ronda com Rabulov Kamoliddin 

(Uzbequistão) na categoria de -81 kg. O português apresenta-se a lutar entre 

os apurados para Tóquio em 19.º do ranking olímpico. 

Catarina Costa (-48kg) que se encontra em 8.º lugar no ranking olímpico, 

passa directo à segunda ronda. A portuguesa irá defrontar a vencedora do 

combate entre Geronay Whitebooi (RSA) vs Naratsetseg Ganbaatar (MGL). 

Os combates iniciam-se segunda feira às 10h00 locais (07h00 em Portugal 

continental). Portugal terá em competição no primeiro dia Joana Ramos (8.º 

combate), Telma Monteiro (14.º) e Catarina Costa (23.º) 
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Seleção Nacional convocada para o World Masters Doha: 

-48 kg, Catarina Costa (AAC). 

-52 kg, Joana Ramos (SCP). 

-57 kg, Telma Monteiro (SLB). 

-70 kg, Bárbara Timo (SLB). 

+78 kg, Rochele Nunes (SLB). 

-81 kg, Anri Egutidze (SLB). 

-100 kg, Jorge Fonseca (SCP). 

Mais informação em: https://www.ijf.org/competition/2180 
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