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PORTUGAL REGRESSA AO MUNDIAL DE TÉNIS EM CADEIRA DE RODAS
Portugal vai regressar ao Campeonato do Mundo de
Ténis em Cadeira de Rodas. De 29 de março a 2 de abril,
a seleção portuguesa, constituída por Carlos Leitão e
João Sanona, discutirá a fase de qualificação europeia
do Grupo II, em Antalya, na Turquia.
Cinco anos depois da participação na fase final do Grupo II do
Campeonato do Mundo, em Inglaterra, Portugal junta-se a Croácia,
Hungria, Irlanda, Israel, Lituânia, Roménia, Rússia, Espanha, Suíça
e Turquia. Apenas três nações europeias se qualificam.
«A prova de qualificação revela-se muito forte», considerou
Joaquim Nunes, coordenador de ténis em cadeira de rodas da
Federação Portuguesa de Ténis e responsável pela equipa lusa
em Antalya.
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Confiante numa campanha positiva de Portugal na qualificação
europeia, Joaquim Nunes assinalou que se espera «a melhor
prestação possível» de Carlos Leitão, hexacampeão nacional em
título, e de João Sanona, vice-campeão.
O selecionado luso realizou dois estágios de preparação em terra
batida, a superfície da fase de qualificação europeia, que se
realizará pela primeira vez «num figurino competitivo diferente,
com uma fase de grupos inicial».
«Depois da fase de apuramento, os vencedores de cada grupo
disputam, por eliminação direta, o acesso direto à fase final do
Mundial do Grupo II”, explicou o «capitão» de Portugal,
ressalvando que «a participação de Portugal na qualificação
europeia resulta do «esforço federativo na recolha de meios
que suportem a deslocação da equipa portuguesa».
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O sorteio da fase de qualificação europeia realiza-se na próxima sexta-feira, 28 de março.
A fase final do Mundial está programada para Alphen, na Holanda, de 26 de maio a 1 de junho. No Grupo II, África do Sul, Grécia, Bélgica,
Itália, Sri Lanka e Alemanha tiveram entrada direta e Nigéria, Brasil e Malásia estão já qualificados.
O quadro competitivo da fase final completar-se-á com mais três nações, apuradas na fase de qualificação europeia.
Em 2009, em Nottingham, Portugal recebeu um convite para participar. Carlos Leitão, Paulo Espírito Santo, João Lobo e Renato Pereira
formaram a seleção portuguesa, eliminado pela Áustria, segunda cabeça de série e com o sétimo tenista do «ranking» mundial nas suas fileiras.
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