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CAMPEONATO DO MUNDO DE BADMINTON
23 a 29 de Agosto 2010 - Paris
“Jogadores Portugueses no Mundial”

Pedro Martins e Telma Santos são os representantes lusos no
Campeonato do Mundo de Badminton competição que se cumpre em
Paris de 23 a 29 de Agosto.
Pedro Martins defrontará o atleta chinês Yu Hsin Hsieh (TPE), actual nº 24 do Ranking Mundial
enquanto que Telma Santos têm como adversária a Coreana Moon Hi Kim (KOR), que ocupa o
18º lugar no Ranking Mundial.
Após o sorteio Pedro Martins comenta: “Já competi com o jogador Yu Hsin Hsieh em 2008, no
Open de Itália, senti uma grande diferença em relação ao seu nível. Espero desta vez estar a
altura e conseguir vencê-lo. Sei que irá ser difícil, mas sei que se fosse fácil, não tinha piada.
O que é certo é que vou dar o meu melhor e é isso que me importa.”
Telma Santos por sua vez não conhece a adversária: “Em relação à minha adversária Moon Hi
Kim não a conheço, nunca a vi jogar. Sei pelo Seleccionador Nacional Tom John que a
jogadora é uma corredora, não dá uma jogada por acabada. Contudo, pelo ranking Mundial
é sem dúvida uma jogadora muito forte, tal como todas as atletas asiáticas, e como tal o
meu objectivo será dar o máximo e ver como as coisas correm.”
Os Atletas Lusos são acompanhados pelo Seleccionador Nacional Tom John que é responsável
pelo acompanhamento do Alto Rendimento na Federação portuguesa de Badminton.
Tom John salientou a importância da presença portuguesa no Mundial: “A atleta coreana é
uma jogadora defensiva. Contudo, se a Telma jogar como nos últimos Internacionais de
Portugal, poderá vencer. Vai haver “rallies” muito longos (Jogadas muito longas), mas se for
paciente vai forçar a adversária a errar. Tal como o sorteio da Telma, também para o Pedro
não foi fácil. O atleta de Taipei é um bom jogador, mas a sua consistência em boas
performances é questionável, a sua defesa não é boa. O Pedro tem de controlar a rede,
podendo aborrecer o adversário usando boas variações. Ambos têm boas oportunidades, se
jogarem a bom nível”
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