COPA DEL MEDITERRANI DE JUDO MARINA D’OR
Durant el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre es va celebrar al complex vacacional de marina d’or,
en oropesa del mar, el I open del mediterrani amb participació alcoiana en les categories aleví i infantil.
Van acudir per la categoria aleví Hugo Ruiz, Pau Llopis i Rubén Berenguer; i pel que fa als infantils
Iker Gomez, Gaizka Porras i Adrián Sanchis. Els alevins competiren dissabte a la vesprada, en un tatami
replet de judokes de tota la comunitat,
catalunya i aragó. Ruben Berenguer va
guanyar el seu primer combat amb una
inmovilitazció i perd el segon per un ajustat
resultat, el següent combat el guanya amb
relativa facilitat i perd el combat que li donava
possibilitat de aspirar a les medalles.
Hugo Ruiz i Pau Llopis, estrenaven
categoria, i a pesar l’inexperiència van poder
mostrar el bon fer que els caracteritza.
Quedant-se Hugo a les portes dela lluita per els
metalls.
El diumenge tocava el torn als infantils.
En esta categoria es on van arribar les
medalles. Gaizka Porras i Iker Gomez, que
també estrenaven categoria, compartiren pes,
menys de 38 kg. Tots dos arribaren a les
semifinals guanyant els seus combats realitzant
un bon judo, Gaizka va pasar a la final
guanyant el combat amb una espectacular acció
i Iker es va quedar a un pas de poder realitzar
una final alcoiana perdent la semifinal en
l’últim instant del combat. A la final Gaizka
perd per inmoviltzació un combat que anava
dominant.
Adriàn Sanchis també aconsegueix
arribar a la final de menys de 66 kilograms
realitzant un gran treball. Pero en el combat de
la final es va enfronatr amb el seu principal
rival, on després de dominar en la lliuta perd
per ippon.
Cal destacar, per damunt dels resultats, la progressió que estàn mostrant els judokes alcoians en
competicions que cada cop són més exigents.
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