Dorostenci Sport Juda Litoměřice druzí v lize
Pražská Folimanka o víkendu pořádala první ze čtyř kol dorostenecké ligy v judu. Cíl Sport Juda
Litoměřice byl jasný, skončit v tomto kole do třetího místa, aby si zajistili dobrou výchozí pozici
pro druhé kolo, z kterého se postupuje do finálové časti. V prvním utkání nastoupilo družstvo
Sport Juda Litoměřice proti nováčkovi soutěže týmu z Liberce. Sport Judo v tomto zápase
zvítězilo 5:3. Ve druhém utkání si litoměřičtí judisté poradili s týmem Prachatic těsným
výsledkem 4:3. Po tomto zápase už bylo jasné, že tým z Litoměřic bude nejhůře třetí. V dalším
boji Sport Judo nastoupilo proti domácímu celku USK Praha. Po vyrovnaných soubojích nebyl
určen vítěz, výsledkem byla remíza 4:4. Zbývalo poslední, nejtěžší utkání s neporaženým týmem
tohoto kola, JC Plzeň. Zápas byl opět vyrovnaný, nakonec však byla šťastnějším týmem Plzeň,
která porazila Sport Judo Litoměřice 4:3. Tento výsledek určil konečné pořadí všech pěti týmu
dorostenecké ligy. Vedoucím týmem po prvním kole jsou judisté JC Plzeň. Druhé místo si
zajistilo družstvo Sport Judo Litoměřice. Třetí postupovou pozici zatím drží tým Tatran
Prachatice. Největšími oporami Sport Juda Litoměřice byly Jan Staněk ve váze nad 90 kg, který
zvítězil ve všech utkáních. V dobrém světle se představil i Jan Franek ve váze do 66 kg, dokázal
třikrát zvítězit a jednou remizovat, tudíž také neprohrál. Třikrát zvítězit a pouze jednou prohrát,
to byla vizitka dvou závodníku Sport Juda Davida Hozáka, váhá 60 kg a Jakuba Čermáka, který
bojoval ve váze do 50 kg.
Sestava Sport Juda Litoměřice:
50 kg Jakub Čermák, 55 kg Daniel Helikar, 60 kg David Hozáka a Jan Špatenka, 66 kg Jan
Franek, 73 kg Michal Koutecký, 81 kg Petr Šifalda, +90 kg Jan Staněk.
Tabulka po prvním kole dorostenecké ligy skupina A:
1. místo JC Plzeň
8 bodů
2. místo Sport Judo Litoměřice
5 bodů
3. místo Tatran Prachatice
4 body
4. místo USK Praha
3 body
5. místo JC Liberec
0 bodů

