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Vincze Balázs becsülettel helytállt a kontinensviadalon – a munka folytatódik
Csak az internetes kommunikációból kapott visszajelzések alapján több mint kétszázan
nyilvánították ki tetszésüket Vincze Balázs Európa-bajnoki részvétele iránt, és nagyon
sok mindenkitől kapott biztató szót. A zirci judós vereséget szenvedett dán ellenfelétől,
pedig jól indult számára a küzdelem. Szép emlék volt Porec, de már a jövőbe tekintenek.
A Vincze Judo Club évzáró bankettjén, a Pintérhegyi Parkerdőben beszéltünk a kijutás
esélyeiről. Akkor a java még hátravolt a kvalifikációnak, de Balázs optimistán tekintett előre,
úgy érezte, hogy kemény munkával összejöhet az Európa-bajnoki részvétel. Még az is belefért
aztán, hogy jó kezdés után leengedjen kicsit.
Ausztria, Németország, Csehország, Olaszország, Horvátország. Úgy tűnik, egy kicsit sok
volt Európából, mert a kontinensviadalról hazaérkező judós amerikai krémest rendel. Ilyen
finom édesség mellett nem lehet keserű szájízzel visszatekinteni a múltkori szereplésre. Az
egyenes kieséses rendszer jócskán csökkenti az eredményes szereplés esélyeit, pár perc alatt
véget érhet egy hosszú történet.
Ilyenkor újra kell kezdeni mindent, kielemezni a hibákat, még tovább fejleszteni a
képességeket. Hozzá kell tenni, egy kis cselgáncsegyesület esetében a vereséget nem kell
feltétlenül kudarcként elkönyvelni, hiszen nagy nevek sem tudtak a várakozásnak megfelelően
teljesíteni a horvátországi kontinensviadalon.
Az Eb-re történő felkészülés a tatai edzőtáborban vette kezdetét, majd heti egy
keretedzésen kellett részt vennie a zirci sportolónak. Egységes, névre szóló melegítőben,
három kisbusszal utazott a magyar válogatott a tengerparti Porecbe. Az édesapa, Vincze Lajos
sem maradhatott le a kontinensviadalról, Balatonkenesén „átadta” Balázst a csapatnak, majd
győri szülőkkel közösen csatlakoztak a „judós karavánhoz”. Hozzánk egy almás-mákos
tortaszelettel csatlakozik, s máris képek kerülnek elő a mobiltelefonból. Egy másik okos
műszerre, a GPS-re nem volt szükség, hiszen – hasonlóan a veszprémi arénához – a poreci is
a város szélén helyezkedik el. Fotósorozaton a csarnok belülről: a lelátón a nemzetközi
cselgáncssport elitje, akár egy olimpián: ebből a korosztályból épülnek fel a 2016-os ötkarikás
játékok.
Mintegy félezer junior judoka küzdött a háromnapos tornán. Miközben csoki kockámat
villázom, Balázst a verseny előtti pár óráról kérdezem. Mindhiába. Azt mondja, a nagy
izgalomtól ezek az események kimaradtak. Ezen nem is lehet csodálkozni. – Verhető volt az
ellenfél – jelenti ki az edző-édesapa, akit egyedül az bosszant picit, hogy a zirci judós már
kétszer kapott ki hasonlóan. A dán fiú földön volt nagyon erős. Balázs megindított egy dobást,
amit nagyon jól véghezvitt, de az ellenfél egy negatív technikával ellen forgatta.
A szakma úgy látja, hogy még jobban bele kell erősödnie a súlycsoportjába, amit nagyon
sok munkával el lehet érni. Pályázati úton szeretne a klub olyan eszközöket beszerezni,
amelyek elősegíthetik a további fejlődést. Szeretnének továbbá nagyon sok nemzetközi
versenyen részt venni, ha megérzik az idei olimpia hozadékát a támogatásban.
Balázs hamarosan kilép a korosztályából, úgy, hogy egy komoly eredményt sikerült
felmutatnia a juniorok között. Unokatestvérével, Vincze Botonddal, a korábbi ifjúsági
világbajnoki résztvevővel ugyanezt az utat szeretné bejárni a klub.

Az Eb-részvétel a nagypapának, a zirci cselgáncsegyesület alapítójának is egy szép
ajándék volt, Vincze Feri bácsi szeptember 28-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját.

Vincze Balázs a magyar válogatott szerelésében két társával a poreci csarnok előtt (Fotó: Vincze Lajos)
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