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OPEN INTERNACIONAL

GERALDO E RITA FINS BRILHAM NA POLÓNIA

João Geraldo no 1º lugar do podium, ao lado de Heng-Wei Yang (Taipé)

Integrados nas seleções nacionais de
Juniores e no sentido da melhor praparação
para o Campeonato da Europa que se vai
disputar no mês de Julho, os mirandelenses
João Geraldo e Rita Fins, participaram na
semana passada no Open Internacional da
Polónia que, terminou no passado domingo
na cidade de Wladyslawowo.
O pnto mais alto da sua participação vai para
o João Geraldo ao conquistar a medalha de
ouro na competição de pares, fazendo dupla
com o Heng-Wei Yang, da China Taipé.
Esta dupla teve um percurso exemplar até

chegar à medalha de ouro pois, em todas as partidas
disputadas, ganharam sempre por 3/0, com a exceção dos
quartos de final em que venceram por 3/1. Nos oitavos de
final venceram a dupla alemã Dang Qiu/Killian Ort, com os
parciais de 11/5, 11/7 e 12/10. Nos quartos, a vítima foi o
par japonês Yuto Higashi/ Asuka Sakai, derrotados pelos
parciais de 11/8, 11/4, 11/13 e 13/11. Na meia-final,
derrotaram o par da Polónia formado por Jakub
Dyjas/Patryk Zatowka por 3/0 e na grande final,
conseguiram vencer o melhor par japonês, constituído por
João Geraldo
Masato Kakitsuka e Masahiro Otsuka também por 3/0.
Também a nossa Rita Fins, ainda na sua primeira época de Juniores, já está a dar passos firmes e seguros
na direção da qualidade, teve a sua melhor prestação na prova
de pares, ao lado da açoriana Patrícia Maciel. Apenas foram
eliminadas nos oitavos de final, pelas indianas Manika
Batra/Sutirtha Mukherjee por 1/3, com os parciais de 12/14,
8/11, 11/6 e 3/11.
Ainda quanto à Rita Fins, devemos assinalar a sua boa prova
individual, ao assegurar a sua presença no mapa final e chegar à
segunda eliminatória, depois de excelente vitória sobre a russa
Daria Chernova ainda na fase de grupos.
Quanto ao Geraldo provou a sua qualidade na prova de
Rita Fins
equipas, onde ajudou Portugal a chegar aos quartos de final
mas, foi surpreendido na primeira eliminatória da prova individual.
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