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“Bitburger Open Grand Prix Gold”
31 de Agosto a 5 de Setembro 2010 - Luxemburgo
“Jogadores Portugueses já conhecem os adversários”
Pedro Martins e Telma Santos são os representantes Lusos no “Bitburger
Open Grand Prix Gold”, competição que se cumpre em Sar-Lox-Lux,
Luxemburgo de 31 de Agosto a 5 de Setembro de 2010.
Anand Pawar (IND), nº 50 do Ranking Mundial e a Búlgara Linda
Zechiri (30ª) são os adversários de Pedro Martins e Telma Santos
respectivamente.
Pedro Martins comentou o sorteio: “Já vi jogar o meu adversário várias vezes. È um jogador
com muita resistência e muito forte fisicamente, mas vou dar o meu melhor para o resultado
ser positivo a meu favor. ”
Telma Santos também conhece bem a sua adversária: “ Conheço muito bem a minha
adversária, para além de já ter jogado contra ela uma vez (com uma vitória para mim a
terceiro set, num jogo muito renhido), ela faz parte da -EPOF- e como tal já participei em
diversos estágios com ela ”
Os Atletas Lusos são acompanhados pelo Seleccionador Nacional Tom John que é responsável
pelo trabalho que é desenvolvido pela Federação de Badminton com os Atletas que integram o
Alto Rendimento.
Tom John fez uma análise dos adversários com que se vão encontrar os atletas lusos: “ Pedro
Martins vai ter um jogo forte, mas tem todas as possibilidades de ganhar. Os dois jogadores
são bons à rede, mas nesse nível o atleta Indiano Pawar tem mais experiência.
O Pedro tem de estar preparado mentalmente para a “batalha” da primeira liga de
Badminton. Vai ser um bom teste de personalidade e de carácter.
A Telma teve um bom sorteio. A atleta Linda Zechiri é uma lutadora, apesar de não ter
muita técnica.
É um bom teste para a paciência e confiança da Telma. As duas atletas têm vindo a melhorar
ao longo destes seis meses. Eu espero um grande jogo e que a Telma ganhe. ”
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