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

Pedro Martins e Telma Santos foram os representantes lusos no
Campeonato do Mundo de Badminton competição que se cumpre em
Paris desde o dia 23 e que termina no próximo dia 29 de Agosto.
Pedro Martins defrontou o atleta chinês Yu Hsin Hsieh (TPE), actual nº 24 do Ranking Mundial
tendo cedido por 22-20 e 21-17; no 1ºset esteve em vantagem por 17-14 e 20-18, mas a sorte
sorriu ao jogador chinês.
Telma Santos fez também uma boa prestação com a adversária Coreana Moon Hi Kim (KOR),
que ocupa o 20º lugar no Ranking Mundial, com os parciais de 21-11 e 21-15, a atleta
portuguesa ainda teve em vantagem no 2ºset por 11-9.
Telma Santos comentou a sua prestação: “Foi uma derrota com sabor a vitória. Ela joga muito
bem, é muito certinha a jogar e a sua altura permite-lhe chegar cedo aos volantes e ter um
bom ataque. No final do jogo sai, com a certeza que dei o máximo e feliz por saber que afinal
a diferença de jogo entre a 18º do mundo e a 88º não é tão grande como eu pensava. Este
tipo de jogos motiva-me a querer trabalhar mais.
Agradeço a todos aqueles que me enviaram mensagens de apoio e que estão sempre
comigo.”
Após o jogo Pedro Martins mostrou-se confiante no futuro: “ Pensava que ia ser um jogo mais
difícil, tanto podia perder como ganhar. Não estava nervoso, muito pelo contrário, estava
confiante. Dei o meu melhor, penso que demonstrei que nada é impossível e que estou no
nível dos melhores, agora é trabalhar bem, para estar no Bitburger Open melhor ainda”
Tom John, Seleccionador Nacional considerou muita positiva a prestação dos atletas
portugueses apesar destes não terem passado à fase seguinte.
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