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Open de Kharkov - Ucrânia
16 a 19 de Setembro 2010
“Jogadores Portugueses confiantes”
Os atletas portugueses Pedro Martins e Telma Santos participam de 16 a 19 de
Setembro do no Open de Kharkov, Ucrania.
Pedro Martins é o 8º cabeça de serie da prova, defrontando na 1ª ronda o russo
Dennis Grachev (nº200 Ranking Mundial). Telma Santos é 5ª cabeça de série e irá
defrontar, na 1ª ronda, a espanhola Beatriz Corrales (nº185 Ranking Mundial),
possibilitando um verdadeiro duelo ibérico.
Ambos entram em prova no dia 17 de Setembro, com jogos agendados para as 9.05h
(Pedro Martins vs Dennis Grachev) e 9.20h (Telma Santos vs Beatriz Corrales).
Pedro Martins atingiu a sua melhor posição no Ranking Mundial:
“Estar em 63º no ranking Mundial, significa muito para mim porque é sinal que estou a
trabalhar bem, visto que é o meu melhor ranking de sempre. Agora é continuar a progredir,
para que possa melhorar e subir mais posições.”
O atleta desconhece o adversário que defrontará no Open de Kharkov : “Normalmente os
atletas Russos têm um bom físico, por isso vou estar à espera de um bom jogador, visto que
não o conheço, nem nunca vi o jogar. Posso só adiantar que darei o meu melhor e que acima
de tudo, quero ganhar.”
Por seu turno, Telma Santos reconhece que a sua partida não vai ser fácil: “Vai ser um jogo
equilibrado, tenho de ter muita concentração e espírito de sacrifício, e como sempre darei o
meu melhor.”
Os jogadores Lusos são acompanhados pelo Seleccionador Nacional Tom John, responsável
pelo acompanhamento do Alto Rendimento na Federação Portuguesa de Badminton.
Tom John mostra-se confiante: “ A Beatriz Corrales é a nº 2 de Espanha. É uma jogadora forte
e rápida, o jogo será equilibrado, mas sinto que a Telma tem mais e melhores batimentos.
Quem errar menos irá ganhar a partida. Confio na Telma e acredito que ganhará.
O adversário do Pedro não é um dos melhores russos, mas este ano já teve bons resultados,
ganhou ao nº 2 do seu país. Se jogar bem e estiver ao seu melhor nível, o Pedro vencerá
certamente”
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