
V Ostravě získali judisté Sport Juda Litoměřice dvě medaile 
 

V nové sezóně se naplno rozběhl kolotoč Českých pohárů v judu, které jsou zároveň 
nominačním kritériem na Mistrovství České republiky. Pro dorostence a juniory jsou to i boje 
o reprezentační dres. První Český pohár se uskutečnil v Ostravě. Turnaj byl velmi kvalitně 
obsazen a startovala zde i početná polská výprava. Judisté Sport Juda Litoměřice odjížděli 
s dvanácti svěřenci. V sobotu byl na programu turnaj žactva. Bronzovou medaili ve velké 
konkurenci vybojoval prvním rokem starší žák Jan Hock ve váze do 34 kg. O bronz bojoval 
v Ostravě i nadějný litoměřický mladší žák Jan Svoboda ve váze  do 30kg. Svoboda nakonec 
podlehl nejtěsnějším výsledkem 0:1 a skončil na nepopulárním pátém místě. Ostatní 
závodníci bohužel skončili již ve vyřazovacích bojích ( 27kg Samuel Švalich, 34 kg Matyáš 
Bartoň a 38kg Michal Schwarz). V neděli pokračoval turnaj dalšími kategoriemi a to 
dorosteneckými a juniorskými. Dle výsledků v těchto kategoriích se tvořil budoucí národní 
tým. Proto zápasy nabízely velmi vypjaté a tvrdé boje. Ze Sport Juda Litoměřice se nejlépe 
dařilo Jakubovi Hanekovi ve váze do 73 kg. Kuba se po dobře takticky vedených bojích 
s přehledem dostal do finále. Finálový boj byl velmi vyrovnaný, který se dostal až do 
prodloužení, v němž byl úspěšnější Jiří Petr, hájící barvy SK KP Brna. Hanek sice skončil 
druhý, ale špatný dojem rozhodně na tatami nezanechal. Ve stejné váhové kategorii dosáhl na 
bodované místo Alex Šparuk, který po třech výhrách a dvou prohrách obsadil sedmé místo. 
Dalším zástupcem Sport Juda Litoměřice, který bojoval o cenný kov, byl ve váze do 81 kg 
Vítek Šobr. Bohužel v boji o bronz podlehl polskému reprezentantovi a Vítek skončil na páté 
pozici. Posledním zástupcem litoměřického oddílu byl na turnaji dorostenec David Hozák ve 
váhové kategorii do 60 kg. Tuto váhu zcela ovládli polští reprezentanti, kteří vybojovali 
všechny kovy. Pro Hozáka zbylo jen sedmé místo.  
 

 
Na fotce vpravo  medailista Jakub Hanek –váha 73 kg 


