Zirci judós az Európa-bajnokságon!
Egy újabb kiemelkedő eredmény született Zirc város sportjában. Vincze Balázs, a
Vincze Judo Club fiatal sportolója meghívást kapott a magyar junior-válogatott
keretbe, ami azt jelenti, hogy résztvevője lesz a szeptember 22-én Horvátországban
megrendezésre kerülő Európa-bajnokságnak.
Talán nem elsősorban a vakáció, inkább az elért eredmények miatt lesz emlékezetes ez a
nyár a zirci gimnáziumban tanuló fiatalember számára. Mestervizsga, „Zirc Város Sportjáért”
díj, kvalifikáció az Eb-re. Az eredmény persze nem hullik csak úgy az ölünkbe, meg kell azért
dolgozni keményen.
Futás reggel a zirci sporttelepen, küzdelem a tornatermek kánikulájában, s egy hosszú
európai út Porecbe, a kontinensviadal helyszínére. Az olaszországi Tarvisión, az ausztriai
Leibnitzen, Pakson, Prágán és Berlinen keresztül vezetett az út a válogatottságig. Az előálló
helyzet nem idegen a klubnak, hiszen az unokatestvér, Vincze Botond ifjúsági válogatottként
részt vett tavaly a kijevi világbajnokságon, de most már ő is a juniorok között van, Balázzsal
együtt edzettek, segítette őt a felkészülésben.
Juniorként a legjobbak közé kerülni azonban mégiscsak más, hiszen ezek a sportolók már
– ha nagyon messziről is – de megérzik az olimpia szelét, közülük is kikerülhetnek azok, akik
képviselik hazánkat a 2016-os ötkarikás játékokon. Londonban bebizonyosodott, hogy a
magyar cselgáncssport újra „méltó lett régi nagy híréhez”, húsz év után szereztünk ismét
érmet az olimpián. Judósaink szereplése tovább növeli a sportág hazai presztízsét, emeli a
válogatottság rangját.
Vincze Lajos, az édesapa, egyben a klub alelnöke örömmel közölte a jó hírt, hogy Balázs a
kvalifikációt követően meghívást kapott a válogatottba, és már a szeptember eleji tatai
edzőtáborban együtt készülhetett a sportág hazai élmezőnyével. Persze az izgalom is nagy,
hiszen komoly lehetőség előtt áll a zirci sportoló, akinek sikere a klub és a család sikere is, a
másik felkészítő a nagybáty, az egyesület elnöke, Vincze Ferenc.
Balázs horvátországi szereplését lehetőségeihez mérten a város is segíti, szombaton pedig
nagy szüksége lesz arra, hogy innen a távolból szorítsunk neki.
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