
 
 

 
 

Torneio Internacional de Lançamentos 

Juventude Vidigalense 

 

 
Juventude Vidigalense 

Época de 2014-2015  

 

 

PRESS RELEASE 
 
 
CHUVA DE ESTRELAS NO TORNEIO INTERNACIONAL DE LANÇAMENTOS 
 

O Centro Nacional de Lançamentos (CNL) recebe este fim-de-semana um evento de altíssima qualidade.  

O Torneio Internacional de Lançamentos, que cumpre em 2015 a sua vigésima primeira edição, contará com um conjunto de 

atletas de excelente nível e certamente trará resultados de elevada valia técnica. 

O facto de Leiria começar a ser uma cidade conhecida e prestigiada em termos de atletismo internacional, as excelentes 

condições do CNL, a divulgação muito antecipada do Torneio em termos internacionais e a escolha criteriosa da sua data, 

para que coincidisse com o último fim-de-semana que possibilita a obtenção de mínimos para o Mundial de Pequim fez com 

que houvesse um grande número de atletas de valia internacional a procurar o nosso evento. 

 

14 PAÍSES REPRESENTADOS, 73 ATLETAS ESTRANGEIROS 

Serão catorze os países representados, três dos quais com delegações organizadas pelas federações nacionais (Inglaterra, 

Escócia e País de Gales). 

A lista total de países presentes é a seguinte: 

 África do Sul (1 atleta) 

 Alemanha (6) 

 Bélgica (2) 

 Canadá (1) 

 Chile (2) 

 Escócia (2) 

 Espanha (19) 

 Finlândia (1) 

 Guiné Bissau (2) 

 Holanda (9) 

 Inglaterra (20) 

 Itália (2) 

 País de Gales (6) 

 Portugal 
 

Além dos 73 atletas estrangeiros, teremos mais 34 elementos internacionais de staff, que entre outros integram dirigentes, 

treinadores e fisioterapeutas, o que perfaz um total superior a 100 elementos estrangeiros em Leiria este fim-de-semana. 

Destaque para a delegação espanhola, que inclui os campeões nacionais absolutos de disco (M e F), Peso (F), Dardo (F) e 

Martelo (M  e F). 
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ANTEVISÃO PROVA A PROVA 

PESO MASCULINO 

A prova de lançamento do peso masculino contará com três atletas em busca da qualificação para Pequim, os Espanhóis 

Carlos Toballina e Yioser Toledo e o Português Marco Fortes tentarão ultrapassar a linha dos 20.45 metros que lhes dá a 

qualificação direta para o Campeonato do Mundo. 

Patrick Cornie da Holanda (com recorde pessoal de 19.53), Scott Lincoln, da Inglaterra (18.54) e Francisco Belo (18.45) são 

outros dos melhores atletas presentes. 

 

PESO FEMININO 

A Chilena Natália Duco, finalista Olímpica em 2012 e já qualificada para Pequim é a atleta mais credenciada. Terá como 

principais adversárias a campeã e recordista de Espanhola Ursula Ruiz e a Canadiana Brittany Crew, esta última medalhada 

de bronze nos Jogos Mundiais Universitários de 2015. 

Belén Toimil, vice-campeã de Espanha, a Galesa Adele Nicoll, finalista do Campeonato Europeu de Juniores e Jéssica Inchude, 

serão outras das melhores atletas presentes. 

 

MARTELO MASCULINO 

No martelo realça-se a presença do Campeão e recordista de Espanha, Javier Cienfuegos, também em busca da qualificação 

para Pequim. 

António Vital e Silva e os ingleses Chris Shorthouse (69,06), Michael Bomba (70,90) e Callum Brown (67,31) serão os seus 

principais adversários. 

 

MARTELO FEMININO 

O martelo feminino terá três grandes figuras. A campeã de Espanha Laura Redondo, a Inglesa Sarah Holt e a campeã e 

recordista de Portugal Vânia Silva. 

As inglesas Abbi Carter (60,75) Jessica Mayho (59,92) são outras das principais concorrentes nesta disciplina. 

 

DISCO MASCULINO 

A disciplina de disco masculino será uma das mais competitivas do Torneio, tendo a participar dez atletas com mais de 60 

metros de recorde pessoal. 

Cinco dos atletas presentes já ultrapassaram a barreira dos 65 metros, são eles o campeão de Espanha, Frank Casanas, o 

melhor Sul Africano da atualidade, Victor Hogan (5º no Mundial de Moscovo), o Galês Brett Morse, o Holandês Erik Cadée e 

o Alemão Daniel Jasinski. O campeão de Itália, Giovanni Falloci, o inglês Zane Duquemin e Campeão de Portugal, Jorge Grave 

são outros dos principais atletas persentes. 

 

DISCO FEMININO 

A olímpica Irina Rodrigues, a competir “em casa” terá adversárias de peso. De Espanha vem a recordista e campeã nacional 

Sabina Asenjo, que no domingo passado colocou o recorde nacional em 61,36. Do Chile e também já qualificada para Pequim 

vem Karen Gallardo, da Finlândia vem Sanna Kämäräinen e da Inglaterra Jade Lally. 
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A Escocesa Kristy law (57,79) e a Holandesa Corinne Nugter (54,94) são outras das melhores atletas presentes. 

 

DARDO MASCULINO 

Serão oito os atletas estrangeiros que tomarão parte na disciplina de dardo masculino. O mais credenciado é o Holandês Mart 

ten Berge, qua lançou esta temporada 77,27. O Inglês Bonne Buwembo (74,64), o Alemão Vincent Rentzsch (73,11), o 

Holandês Lars Timmerman (79,59) e o Inglês Matthew Mortimore (72,44) são outros dos principais inscritos. 

O recordista de Portugal, Tiago Aperta e João Fernandes são os dois melhores atletas Portugueses a participar. 

 

DARDO FEMININO 

A principal figura desta competição será a campeã de Espanha Lídia Parada. As suas maiores adversárias serão a inglesa Laura 

Whittingham (60,68) e a espanhola Nora Bicet (63,32). 

 

 

  

ESCALÕES JOVENS 

Haverá também vários atletas de grande valia nos escalões mais jovens, alguns deles com experiência e nível Internacional 

 

JUNIORES 

O pesista Alemão Cedric Tremenier (18,36), os martelistas Thomas Head (ENG-68,80), Jac Palmer (WALS-69,95) e Miguel 

Carreira (67,26) e os discóbolos José Lorenzo Hernandez (ESP-54,69) e Edujose Lima (54,50) são os mais conceituados. 

 

JUVENIS 

O pesista Otoniel Badjana, os martelistas Rúben Antunes e Yosef Alqawati (GER-56,69), o dardistas Niel Mory (BEL-69,66) e 

Tiago Pires e os discóbolos James Tomlinson (WALS – 53,84) e Florian Wijnen (NED – 44,83) são as principais figuras do setor 

masculino. 

Nas meninas destacam-se as dardistas Emma Hamplett (ENG-57,14), a recordista nacional Cláudia Ferreira e a Galesa Bethan 

Rees (49,05). No martelo marcarão presença a Inglesa Katie Head (61.50) e a Espanhola Natalia Martin (58,78). 

 

 

INICIADOS 

No escalão de iniciados destacam-se Micaela Sereno (peso e disco), o Galês James Tomilson (disco), o martelista Carlos Costa 

e a dardista Inês Carreira. 

 

 

 

Nas duas jornadas da competição, poderão seguir os resultados na nossa página: www.juventudevidigalense.pt 


