Druhá Liga boxu ve Vrchlabí
Tuto sobotu 4. 2. 2006 se uskutečnilo další kolo juniorské ligy boxu v malebném městě Vrchlabí.
Tentokrát počet startujících borců ovlivnilo konání valné hromady boxerského svazu. Proto na
závody přijeli jen skalní příznivci boxu z řad jednotlivých oddílů a boxovalo jen 16 dvojic.
Plzeňský box reprezentovali borci Jiří Štádler ve váze do 40 kg, Václav Černý ve váze do 64 kg,
Pavel Mertl do 69 kg, Jiří Richter ve váze do 81 kg a v super těžké nad 91 kg Přemysl Batěk.
Pavel Mertl bohužel neměl ve své váze soupeře a tak si tentokrát nezaboxoval.
První zápas vybojoval třináctiletý kadet Jiří Štádler proti Matinu Hunanjanovi z SK boxingu
Praha. Jirka boxoval od prvního kola s velkým nasazením, tvrdými direkty prorážel kryt soupeře a po
celá tři kola nedovolil soupeři vážnější útok. Hunanjan se pokoušel unikat při provazech, ale Jiří pěkně
zavíral soupeře a u provazů jej zasahoval sériemi direktů a háků. Velkým překvapením byl pak proto
verdikt rozhodčích, kteří vyhlásili nerozhodný výsledek. Po zápase soupeřův trenér v duchu fair-play
přišel popřát Jirkovi v šatně k jeho vítězství.
Václav Černý v druhém duelu měl za soupeře Petra Luce z BC Julia Thormy Praha. První i
druhé kolo byl Luc techničtější, boxoval z ústupu a po saistepech kontra údery často zasahoval zbrkle
útočícího Vaška. Ten se celá dvě kola se nechal tzv. „vodit“ soupeřem po ringu. Černý často po útoku
propadával do provazů. Ve třetím kole začal Václav víc svého soupeře zavírat a rychleji zkracoval
vzdálenost. U provazů pak sériemi direků a háků zasahoval Luce, kterému již začaly docházet síly. Po
jednom ze zdařilých direktů Černého, začal Luc silně krvácet z nosu. I čtvrté kolo mělo stejný průběh,
Luc měl ruce u pasu a boxoval bez krytu, utíkal před soupeřem kolem provazů. Snažil se zasáhnout
Černého jednotlivými údery po úhybu do stran. Václav však měl více sil a sériemi direktů opět
zasahoval hlavu Luce, jenž byl třikrát posílán do rohu na otření krvácejícího nosu. První dvě kola
Luc, třetí a čtvrté jasně Černý. Očekávaná remíza nepřišla a verdikt tohoto vyrovnaného zápasu zněl
2:1 na body pro Luce..
Třetí zápas boxoval junior Jiří Richter, který nastoupil proti seniorovi Stárkovi z SKB Praha.
Váhu 81 kg boxoval náš Richter poprvé, dosud nastupoval ve váze o 75 kg. O mnoho starší a
zkušenější soupeř v prvním kole vyučoval Jirku boxu. Ten boxoval převážně ve dvojitém krytu a jen
sporadicky zkoušel Stárka zasáhnout přední rukou. V druhém se Jiří přeci jen zlepšil a několikrát
zasáhl Stárka rychlým kontra úderem ze zadní ruky. Také zlepšil pohyb a více držel střed ringu. Třetí
a čtvrté kolo byla bitva. Jirka ztratil úvodní respekt a opravdu ukázal srdce velkého bojovníka. Ač
Stárek byl techničtější, Richter vše nahrazoval obrovským nasazením a bojovností. Třetí kolo bylo
vyrovnané a čtvrté vyhrál Jirka, když Stárkovi trochu v závěru došli síly. Nicméně rozhodnutí
rozhodčích bylo 3 : 0 pro Stárka, neboť prvá dvě kola byl opravdu výrazně lepší.
Na poslední zápas boxerů z Naramy nastoupil Přemysl Batěk. V Extralize boxu mužů bojuje
ve váze do 91 kg v barvách Samsonu České Budějovice a spolu s ním pak také borci Ondřej Stach a
Vašek Černý. Tento duel však boxoval Přemek o váhu výš. Za soupeře měl zkušeného 105 kg
vážícího Nechvíla z BC JuliaThormy. Na tak těžké váhy to byl rychlý a pohledný box. Přemek těžil
ze svých rychlých nohou, skvěle uvolňoval a zasahoval tvrdými kontra údery hlavu soupeře. Na
začátku druhého kola soupeř na Přemka „nastoupil“ a snažil se jej válcovat. Zde se projevila obrovská
zkušenost Baťka, který dokázal skvělým pohybem nohou a prací těla eliminovat útoky soupeře a
naopak pak přecházel k tvrdým útokům háky na spodky Nechvíla. Třetí i čtvrté kolo bylo již v režii
Přemysla a tak rozhodnutí po zápase bylo jasné, 3 : 0 zvítězil boxer Batěk.
Luboš Stach

