Alex Šparuk nejlepším Čechem v Rakousku
V sobotu 26. února se konal mezinárodní turnaj v rakouském Vöcklabrucku. Česká republika
na tento turnaj vyslala téměř všechny judisty dorostenecké i juniorské reprezentace. Sport
Judo Litoměřice odjíždělo na turnaj se čtyřmi borci. První do bojů zasáhli dorostenci. Sport
Judo mělo v této kategorii pouze jednoho závodníka a tím byl David Hozák, který startoval ve
váze do 60 kg. V této kategorii startovalo 33 judistů z různých zemí. Konkurence byla velmi
silná. David Hozák se v početné váze vůbec neztratil. Dokázal čtyřikrát zvítězit, prohrál dva
zápasy. Nakonec z toho bylo nepopulární páté místo. I přesto tento výsledek můžeme hodnotit
velmi dobře. Z českých judistů dopadl David v této váhové kategorii nejlépe. Tímto
výsledkem se David Hozák nominoval na Evropský pohár do Záhřebu, který už bude
nominační na Mistrovství Evropy. V juniorech nejlépe odstartoval svá utkání Alex Šparuk ve
váze do 73 kg. Alex na tomto turnaji nebyl k zastavení. Prvním zápasem se Šparuk doslova
prokousal. Zvítězil těsně pouze1:0. Poté už Šparuk začal excelovat a drtit své soupeře
neuvěřitelnými chvaty, které byly ukončeny vždy před časovým limitem. Ve finále nastoupil
Šparuk proti švýcarskému reprezentantovi. Finálový boj neměl dlouhého trvání. Zhruba za 20
vteřin Švýcar zaútočil a Šparuk mu hned chvat zkontroval a zvítězil. Pro Alexe to byl první
vítězný turnaj v juniorech. Výsledkem si výrazně řekl o reprezentační dres. Jako jediný Čech
dokázal tento turnaj v juniorské kategorii vyhrát. Dalším borcem Sport Juda byl David
Vodička ve váze do 66 kg. Vodička se bez problému probojoval až do semifinále.
V semifinále svedl velmi vyrovnaný zápas, v kterém prohrál nejtěsnějším výsledkem
v prodloužení 1:0. Utkání o bronz mělo stejný scénář jako v semifinále. Vodička opět
prohrává až v prodloužení 1:0. I když Vodičku žádný závodník nehodil, skončil až na
smolném pátém místě. Devátým místem se prezentoval poslední zástupce Sport Juda
Litoměřice Vítek Šobr v kategorii do 81 kg.

