Világbajnokságon vett részt Vincze
Balázs zirci judós
Történelmi sikert könyvelhetett el a Vincze Judo Club Zirc azzal, hogy első ízben volt
résztvevője a junior judósok világbajnokságának.
Vincze Balázs, a klub egyik legígéretesebb tehetsége a Magyar Judo Szövetség egyhangú
döntésének értelmében lett tagja a junior válogatott-keretnek, s ezzel jogot szerzett a
Szlovéniában megrendezett világbajnokságon való indulásra. Remekül kezdődött a zirci judós
számára az év, hiszen megnyerte a Magyar Kupát, majd az Országos Bajnokságot is, aminek
következtében a hazai ranglista első helyezettje lett a 81 kilogrammosok súlycsoportjában. Az
unokatestvér, Vincze Botond – a Héraklész Bajnokprogram tagjaként – szintén szépen
teljesített a hazai versenyeken, így a világbajnokságot megelőző kvalifikáción mindketten
képviselhették a klubot.
A fiatalok a szünidőt ezúttal is feláldozták a judo oltárán, de ez a nyár más volt, mint a
többi: június 11-én, 81. életévében örökre megpihent id. Vincze Ferenc három danos judo
mester, a sportág alapjainak helyi lerakója. Nemcsak az ellenfelekkel, a tragédia okozta lelki
teherrel is meg kellett küzdeniük a gyermekeknek, mint felkészítőknek és az unokáknak, mint
versenyzőknek. Az erő – ami hosszú évtizedeken keresztül táplálta Zirc judóját – most fentről
sugárzott, s párosulva a kemény edzőmunkával, kitartással, eredményre vezetett: ismét
magára húzhatta a címeres mezt Vincze Balázs, az U23-as korosztály országos bajnokságán
pedig bronzérmet szerzett.
A klub és a család saját költségén csinálta végig a Kijev, Leibniz, Liberec, Paks, Berlin
helyszínekből álló Európa Kupa-sorozatot, a világbajnokságon való részvételt pedig Zirc
Városi Önkormányzat és Horváth János (Bakony-Ablak Bt.) támogatták.
A zirci judós jól küzdött Ljubljanában, de nem volt a szerencse kegyeltje, mert rögtön a
korábbi világbajnoki ezüstérmes kazahsztáni versenyzővel találta szemben magát, aki felnőtt
kiemelt versenyeken is előkelő helyen judózik. Nagyban csökkenti az esélyeket, hogy ez egy
olyan sportág, ahol egyenes kieséses rendszer van érvényben. Vereséget szenvedett, de hozzá
kell tenni, hogy ez volt az első világbajnoki fellépése Vincze Balázsnak, akit nemcsak testben,
lélekben is elkísértek a nagyszabású versenyre…
A sikeresen bejárt út példaképként áll a fiatalabb zirci judósok előtt, akik több
korosztályban is bizonyították rátermettségüket, míg a szlovéniai események körül forgott a
világ: Istenes Bence és Szili Martin a juniorok, Tóth Bálint a diákok mezőnyében lett magyar
bajnoki bronzérmes, ugyanebben a korosztályban Piedl Erik ötödik helye is szép
eredménynek mondható. A Vincze Judo Club 203 egyesület közül az előkelő 24. helyet
foglalja el az országos egyesületi ranglistán, a jó erőket felvonultató Észak-Dunántúli
mezőnyben pedig a harmadik legeredményesebb klub a zirci.
Vincze Ferenc és Vincze Lajos edzők nem elégednek meg az eddigi sikerekkel, tovább
folytatják a munkát, új terveket szövögetnek. A legfőbb céljuk egy saját edzőterem (dojo)
létrehozása, amivel – a múltat, jelent és jövőt egyesítve – több generáció álma válna valóra.

Balról: Vincze Balázs küzdelme a kvalifikációs sorozat harmadik állomásán, a csehországi Liberecben.
Jobbról: édesapjával, Vincze Lajossal - aki egyszemélyben egyik felkészítő edzője is - a világbajnokságon,
Ljubljanában
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