Sport Judo Litoměřice veze z Jičína dva bronzy
O víkendu se konal v Jičíně první vrchol sezóny. Místní klub SKP
Judo Jičín pořádal Mistrovství České republiky juniorů v judu. Na
tomto turnaji nechyběli ani judisté Sport Juda Litoměřice. Sport Judo
vyslalo do bojů o mistrovský titul šest judistů. Do závěrečných zápasů
o medaile proklouzlo hned pět borců Sport Juda Litoměřice. Bohužel
se nikdo nedokázal probojovat až do finále. Ve hře byly ještě
bronzové medaile. První bronzovou medaili pro Sport Judo
Litoměřice vybojoval Miroslav Lorenc ve váze do 60 kg. V zápase o
třetí místo zdolal před časovým limitem krásným chvatem závodníka
z Ostravy. Pro Lorence už je to celkem třetí medaile z Mistrovství
republiky juniorů. Ve stejné váhové kategorie startoval teprve
dorostenec David Hozák a také se prokousal až k utkání o medaili.
David vlétl do zápasu o třetí místo skvěle. Brzy se ujal vysokého
vedení a celý zápas se snažil nad svým starším a zkušenějším
soupeřem udržovat solidní náskok. Bohužel David vedení nedokázal
udržet a pouhých dvanáct vteřin před koncem upadl. Skončily tak
naděje na vytouženou bronzovou medaili. Dalším zástupcem
litoměřického oddílu byl David Vodička, který startoval ve váze do 66
kg. Vodička se v této váze řadil mezi největší favority. Pro Davida
nedopadl turnaj podle jeho i našich představ. Bojoval pouze o třetí
místo, ve kterém bohužel také podlehl soupeři a skončil na
„bramborové“ pozici. Vodička má ambice daleko větší. Věříme, že
tento zkrat brzy napraví. Stále se ještě bude pokoušet o nominaci na
Mistrovství Evropy. V této kategorii startoval ještě jeden závodník
Sport Juda Litoměřice Jan Müller. Honza dokázal pouze jednou
zvítězit a to nestačilo na lepší umístění. V poslední váhové kategorii
do 73 kg startovali dva závodníci Sport juda Litoměřice. Jakub Hanek
a Alex Šparuk. V této váze startovalo nejvíce závodníků. Všichni
trenéři byli zvědaví, kdo v této kategorii zvítězí. Šest výborných
judistů a favoritů z různých klubů bojovalo o cenné kovy. Mezi nimi
byli i Hanek se Šparukem. Šparuk se prodral až do semifinále.
V semifinálovém utkání nestačil na závodníka z Brna a byl nucen
bojovat o bronzovou medaili. Hanek prohrál až v třetím kolem a
musel do oprav. Všechny své opravné zápasy vyhrál a dostal se
k utkání o bronz. Už bylo jasné, že v této nabité váze získá Sport Judo
Litoměřice druhou medaili, protože o třetí místo nastoupili oba

litoměřičtí závodníci proti sobě. Více štěstí stálo na straně Šparuka,
který nakonec bronz získal. Hanek tedy skončil pátý.

