Open International - Para Judo
Heidelberg, Germania 8 februarie 2020
Alex Bologa a câștigat medalia de aur astăzi la Openul Internațional din Heidelberg,
după ce a câștigat meciuri contra adversarilor din Brazilia, Franța, Germania si Algeria.
Felicitari Alex!
International Open - Para Judo
Heidelberg Germania 8 February

Alex Bologa won the gold medal in his -60kg class winning all 4 matches against Brazil,
France, Germany and Algeria. Congratulations Alex

IBSA Cup Mondial Judo 22-23 februarie 2020 Tbilisi, Georgia

Cu ocazia cupei mondiale organizate la Tibilisi (Georgia) în 22-23 februarie 2020, Alex
Bologa a câștigat medalia de aur la categoria -60 kg , după un prim tur liber în sferturile
de finală l-a învins pe sportivul din Azerbaidjan Aliyev Murad în golden score, după un
meci foarte disputat.În semifinală a trecut de sportivul din Georgia Migrijanashvili Nukri
la wazari , iar în finală l-a învins prin descalificare (hansokumake) pe sportivul din
Uzbekistan Sherzod Namozov care este și campionul Jocurile Paralimpice de la Rio de
Janeiro. În data de 23-24 februarie Alex participă la stagiul de pregătire de la Tibilisi.
Felicitari Alex si antrenor Tomi! ���
IBSA Judo World Cup 22-23 February, Tsibili - Georgia

Alex Bologa participated in this World Cup in Tsibili, Georgia. from the 22-23 February
winning another gold medal in his category of -60kg. On the route to his excellent result,
he won the quarter final with a golden score against Aliyev Murad from Azerbaijan in a
very close match. In the semi final he beat the Georgian jMigrijanashvili Nukri with a
wazari while in the final he won with ahansokumake against the Uzbekistan Sherzod
Namozov, the Rio de Janeiro Paralympic Games Champion. Alex will stay on for a
couple of days at the training camp organised by Georgia Judo Federation.
Congratulations to Alex and his coach Tamas Gergely.

