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Realizou-se este fim-de-semana a Prova do Ranking Espanhol M-17 em Alcobendas onde nos
fizemos representar no sector masculino por Sebastião Lima, Diogo Cruz, Sancho Custódio,
António Peixoto e Frederico Lima e no sector feminino por Teresa Ramalho.

Os primeiros a entrar em ação foram os nossos rapazes com uma competição bem preenchida
com 169 atiradores.

Sebastião Lima somou tudo vitórias na sua poule, sempre muito seguro das suas ações e
decisões, que o viriam a posicionar no quadro de eliminação com o nr 8. Ao longo de todo o
quadro de eliminação, esteve sempre muito seguro e com grande determinação, no Q128
derrotou Diego Montalvo da SA-LO por 15-10, no Q64 derrotou Giorgi Gazdeliani do CBE-PM
por 15-7, no Q32 derrotou Marco Gutierrez do VCE-VA por 15-9, no Q16 venceu Pol Iglesias
do SAM-B por 15-9, já nos quartos de final afastaria Alberto Luque do SAE-M por 15-11. Na
meia-final com Javier de Los Mozos do SAES-BU, um jogo sempre super equilibrado e muito
emotivo, onde o atleta espanhol conseguiu a sua maior vantagem quando fez o 12-14, sempre
tranquilo e confiante nas suas ações Sebastião inicia a recuperação até ao derradeiro 15-14 a
nosso favor.

Na finalíssima o Sebatião entrou muito determinado com o seu plano, que seguiu á risca
levando o jogo para a prioridade através das passividades. A prioridade saiu a nosso favor o
que obrigou o adversário da ECC-BU Angel Chuzun a tomar a iniciativa do jogo e nos primeiros
trinta segundos chegamos a ter uma vantagem de 2-0 o nosso adversário voltou a empatar o
jogo nos quinze segundos finais, onde novamente o Sebastião voltou a tomar uma belíssima
decisão que nos foi favorável e voltamos a estar em vantagem por 2 toques. A 6 segundos do
fim uma má decisão da nossa parte coloca o adversário a 1 toque, a única má decisão do
Sebastião ao longo de toda a prova, que nos saiu bem cara. A 4 segundos do fim um bom
toque do nosso adversário coloca o jogo empatado, e a 2 (1,84) segundos do fim o nosso
adversário passa para a frente, e já não fomos capazes de voltar a empatar o jogo que nos
daria a vitória, perdendo assim por 5-6, terminando num belíssimo 2º Lugar.
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Diogo Cruz e Frederico Louro realizaram uma fase de poule muito consistentes com uma
esgrima clara e com bons momentos, terminando com 4 vitórias e 2 derrotas. No quadro de
eliminação directa Diogo Cruz elimina o atleta Genis Pinyol do SEA-T por 15-10 e viria a ser
afastado pelo compatriota Leonardo Marques no Q64 por 13-15, terminando na 41ª posição.

Por sua vez Frederico Louro sempre com uma esgrima muito consciente, com boas decisões
no Q128 viria a afastar Sebastian Vitello por 10-6, no Q64 ganhava num jogo bastante
equilibrado a David Losantos do SAES-BU por 14-6, e iria ser afastado no Q32 por Marc
Navarro do SEA-T em mais um jogo cheio de belíssima esgrima, terminando na 31ª posição.

Sancho Custódio que realizou um poule equilibrada, isso é demonstrado pelos seus nrs 3V e
3D, onde foi crescendo ao longo da poule e trabalhando sem nunca baixar os braços
recuperando das 3 derrotas de inicio da poule. No quadro de eliminação directa no Q128
eliminou o atleta Francesc Adrover por 15-10, e no Q64 num jogo muito equilibrado também
este decidido no minuto de prioridade através da passividade, viria a perder por 6-9 com Alvaro
Marin do SAC-B, terminando na 56ª posição.

António Peixoto que nunca encontrou a esgrima que tem evidenciado nas últimas competições,
sempre com um pouco de ansiedade, realizou uma poule equilibrada onde fez 3V e 3D, e no
Q128 viria logo a ser afastado por Marc Navarro do SEA-T por 15-11 num jogo com muitos
altos e baixos, terminando na 97ª posição.

No Sector feminino fomos representados pela Teresa Ramalho, numa competição com 79
atiradoras. A Teresa fez uma esgrima muito interessante onde finalmente aplicou aquilo que
sabe, o que a levou a fazer 4V e 2D na fase de poules. Já na eliminação directa no Q64
alguma ansiedade no inicio do jogo levou-nos a ser eliminados precocemente na competição
pela atleta do SA-GR por 11-15 terminando assim na 36ª posição.

Aproveitando que a nossa viagem seria só no final do dia, realizámos um encontro por equipas
amigável com o Clube Recreativo de Esgrima de Alcobendas, onde o que menos interessava
era o resultado, mas sim a oportunidade de mais um momento de trabalho e aprendizagem que
nos faz crescer mais um pouco.

Um fim-de-semana intenso e cheio de aprendizagens e de boa esgrima.
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Parabéns malta e um agradecimento especial ao nosso "ref", Salvador, que esteve
irrepreensível.

Prontos?Continuar...

Adenda – “A equipa esteve enquadrada por Ricardo Candeias que, aproveitou também para a
sua estreia como repórter de artigo de fundo no nosso site ;)”
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