Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal
Fundada em 18-04-2001

Circular nº 52/2016
Assunto: Participação no Open da Alemanha e Campeonato da Europa Sub18
Santarém, 19 de outubro de 2016
Aos Associados,
Exmo(a). Sr(a).,

Nos dias 24 e 25 de setembro de 2016, decorreu o Campeonato da Europa de Ju-Jitsu Sub18,
bem como em simultâneo, o Open da Alemanha, no “Veltins Arena”, Gelsenkirchen, Alemanha. A
prova contou com a presença de cerca de 1200 atletas, oriundos de 24 países, a competir em 14 áreas
de competição.
Portugal, através da FJJDAP, fez-se representar no sistema de luta por Ricardo Morais, da JSC,
em -77Kg, e em sistema de Ne-Waza por Ana Dias, em -55Kg, e por Afonso Pinto, em – 45Kg, ambos
do Abrantes Fight Klub (participou a expensas próprias), orientados pelo Diretor Técnico Nacional,
Luis Martin Galache e pelo treinador Fábio Santos (também a expensas próprias).

No primeiro dia de competição, Ricardo Morais, na sua segunda participação internacional
deste ano, iniciou a sua competição avançando na primeira eliminatória, defrontando depois um atleta
Alemão, que poderia ter derrotado, não fosse o volte de face final. Enfrentou nas repescagens um
atleta Polaco, com mais experiência internacional.
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Ana Dias, que se apresentou na categoria de -49Kg, viu-se forçada a participar em -55Kg, em
virtude de decisão da organização alemã de não realizar aquela categoria. Realizou combates contra
uma atleta Israelita, bem como contra uma adversária Polaca, dando boas indicações mas acusando a
diferença de peso no resultado dos confrontos.

No segundo dia de competição participou o atleta Afonso Pinto, em sistema de luta, sub15, 45kg, obtendo um honroso 13º lugar, bem como em sistema de ne-waza, perdendo para um forte
adversário Russo.
Finalmente, dar conta da presença por convocatória do árbitro A. André Alves na competição.
Mais informações em www.fjjdap.pt, http://www.jjeu.eu/, http://ju-jutsu.de/index.php?id=results.
Saudações desportivas,
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