Přesvědčivý výkon malých judistů ze Sport juda
V neděli 27. 3. proběhl další ze série kvalifikačních turnajů na Mistrovství Čr v
judu, pro kategorie mladšího a staršího žactva, tentokrát v Jablonci nad Nisou. Na
turnaj se sjeli závodníci z celé republiky a potkali se zde tak všechny špičky. Ve
velké konkurenci potvrdili své kvality závodníci z oddílu Sport judo Litoměřice,
kteří vybojovali celkem čtyři cenné kovy a dva další skončili těsně pod stupni
vítězů na pátém a sedmém místě.
Výborným výkonem se prezentoval na turnaji Matyáš Bartoň, který v kategorii
mladších žáků, do 34kg vybojoval stříbro. Matyáš po čtyřech jasných výhrách
prošel pavoukem až do finále, kde v závěru vyrovnaného utkání bohužel podlehl
závodníkovi z Německa.
Další v kategorii mladších žáků startoval Honza Svoboda ve váze do 30kg a
vybojoval bronzovou medaili. Honza doplatil na výrok rozhodčích v semifinále, kde
smolně prohrál pouze jedním bodem. V opravách už pak nezaváhal a jasně si svým
výkonem došel pro medaili.
Stříbro v této kategorii získal také Sam Švalich ve váze do 27kg. Sam bohužel na
začátku úvodního utkání upadl na yuko, pak se mu už bránícího se soupeře bohužel
nepovedlo dohnat. V dalších utkáních zabral a k medaili se nakonec také
zaslouženě probojoval. Milým překvapením byla poslední bronzová medaile, kterou
vybojovala ve váze do 40kg Anička Macková. Ta byla na takovéto soutěži poprvé a
hned dokázala bodovat. Smolně na pátém místě po čtyřech vyhraných a dvou
prohraných utkáních ve váze do 42kg skončil Vojta Gruntorád, který závěrečný boj
o bronz nedokončil díky zranění kolene.
Mezi mladšími žáky startovali ještě Patrik Dlouhý ve váze do 30kg, jehož dvě
vyhraná utkání stačila pouze na sedmé místo. Michal Schwarz a Zuzka Andrášová
neprošli skrz úvodní utkání.
Ve starším žactvu nastoupili Jan Hock ve váze do 34kg a Petra Hájková do 57kg.
Oběma se bohužel nedařilo a body nezískali.

