Judô paraense, otimista na
conquista de medalhas no
Brasileiro I no Maranhão
Judô está confiante numa boa apresentação no Campeonato
Brasileiro Região I (Foto:Ary Souza/Arquivo)
A competição, organizada pela CBJ, contra com seis Estados.
Pará viaja nesta quinta-feira (11)
Com bastante otimismo e querendo trazer muitas medalhas de
ouro na bagagem é assim que viaja a equipe paraense de judô
com destino a São Luiz, capital do Maranhão, para disputa do
Campeonato Brasileiro Região I que será realizado de sextafeira (12) a domingo (14) no ginásio Costa Rodrigues.
Do regional, competição supervisionada pela CBJ, participam os
Estados do Pará, Maranhão, Amapá, Amazonas, Piauí e Roraima
num total de 481 atletas inscritos nas categorias de sub-13,
sub-15, sub-18, sub-21 e sênior.
Só a equipe paraense são 118 judocas que viajam em quatro
ônibus saindo de Belém nesta quinta-feira (11) às 19h. O
presidente da Fpaju, Alcindo Campos, chefia a comitiva.
Na sexta-feira (12) tem pesagem dos judocas, além do congresso
técnico para definição de chaves. A disputa por medalhas
começa no sábado (13), pela manhã com os combates nas
categorias sênior, sub-15 e sub-21. Já no domingo (14) tem
lutas das categorias sub-18 e sub-13.
Alcindo Campos diz que são excelentes as perspectivas dos
paraenses conquistarem medalhas no Regional. Para ele, os
treinamentos foram ótimos do ponto de vista técnico. ” Foram
semanas de preparação afim de chegar aos bons resultados.
Temos grandes objetivos no Regional”, conta.
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