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Disputou-se hoje na capital Suíça a primeira jornada de mais uma etapa do Circuito Mundial de
Espada Sénior que contou com a presença de 4 atiradores do Atlântico, Cordeiro, Pequito,
Arede e Candeias.

O dia não foi feliz para os Portugueses não conseguindo nenhum dos atiradores qualificar-se
para o quadro principal de 64 que terá lugar amanhã pela manhã.

O primeiro a entrar em prova foi Pedro Arede, único na primeira ronda de poules. Arede iniciou
muito bem o seu primeiro assalto frente a um opositor do Japão ganhando uma vantagem de
4/0, no entanto, o nipónico logrou inverter o marcador vencendo 5/4 num jogo que deixou
algumas marcas para os encontros seguintes, vindo a concluir a poule com 2v e 4d.

Na segunda ronda de poules jogaram Pequito e Candeias. Ambos conseguiram entrar bem
vencendo o primeiro assalto, Candeias 5/3 frente a Suarez e Pequito 1/0 ante Skorobogatov.
No segundo jogo Pequito voltou a vencer na prioridade, desta feita o americano Sherill 2/1
enquanto Candeias perdia frente a Jung. Os dois atiradores não voltariam a vencer terminado
Pequito com 2v e 3d e Candeias 1v e 4d, resultado que não lhe permitiu avançar para a fase
de eliminação directa.

Na última ronda de poules esteve Cordeiro que, depois de um primeiro assalto irrepreensível
vencendo 5/2 o Polaco Sobieraj esteve algo irregular nos restantes assaltos terminando a
poule com 2v e 3d.

Na fase de eliminação directa Pequito foi o primeiro a jogar tendo pela frente o Holandês
Verwijlen, 17º do Ranking Mundial. O início do assalto foi favorável ao Holandês que chegou à
vantagem 4/2 mas a partir desse momento Pequito realizou um assalto excepcional, fazendo
uso de todos os seus recursos, dominando por completo o seu adversário até ao desfecho final
15/7.

Seguiu-se o assalto de Cordeiro frente ao Italiano Ferraris e voltou-se a assistir ao “Cordeiro”
do primeiro assalto da poule, controlando o seu adversário desde o início culminando com uma
vitória 15/9.
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Ainda no quadro preliminar 128 Arede teve pela frente o Húngaro Redli e voltou-se a assistir a
um assalto de excelente nível. Redli dominou o primeiro período que terminou 5/2 a seu favor
mas Arede arrancou para o segundo tempo determinado a alterar o rumo dos acontecimentos.
Adoptou outra estrutura táctica e efectuou uma recuperação que permitiu igualar o marcador
11/11. Redli voltou a distanciar-se para 14/12 e a 30 segundos do final Arede reduziu para
13/14. Na procura do empate o Húngaro efectuou um ataque na preparação de Arede e
concluiu assim o assalto 13/15.

Nos assaltos de acesso ao quadro principal, Cordeiro teve pela frente o alemão Shmid e
Pequito o ucraniano Nikishin. Os dois atiradores trabalharam muito mas os seus opositores
ganharam alguma vantagem na fase inicial dos assaltos que já não foi possível inverter
terminado Cordeiro 8/15 e Pequito 10/15.

Participou ainda Videira que obteve 2v e 3d seguindo-se vitória 15/9 sobre o russo Khodos e
derrota 9/15 Skorobogatov.
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