Mladí boxeři získali v Polsku tři zlaté medaile
Ve dnech 2 – 4. října se v polském městě Bydgoszcz uskutečnil 11. ročník
mezinárodního turnaje mládeže v boxu pro kadety a juniory. Čechy na tomto
turnaji reprezentovali pod vedením asistenta reprezentačního trenéra Luboše
Stacha ve váze 52 kg Jáchym Wiesner, 60 kg Václav Hejda, 66 kg Patrik Balog, 69
kg Patrik Jiráček, 81 kg Ondřej Pršanec. Celkem se zúčastnilo turnaje šest států
z Anglie, Švýcarska, Německa, Litvy, Polska a Čech.

V sobotním semifinále zvítězil
ve váze do 52 kg talentovaný Jáchym
Wiesner nad Angličanem Alexem Rutterem 2 :1 na body. V dalším duelu
váhy do 66 kg po velkém boji vyhrál Patrik Balog nad Kevinem Debrahem
3:0 na body, našemu borci v závěru duelu docházely síly, ale nakonec
zápas dobojoval do vítězného konce. Ve váze do 64 kg nastoupil Václav
Hejda, který obhajoval loňské prvenství z tohoto turnaje. Úvodní zápas se
mu vydařil a zvítězil r.s.c. ve třetím kole nad Jackem Jaworskim z Polska.
Zbývající dva borci měli volný los a do nedělního finále postoupily bez boje.
Finálové boje jako první zahájil mladičký benjamínek české reprezentace
Jáchym Wiesner. Měl proti sobě domácího borce Michala Krola z Polska. Přes
dobrý výkon Wiesnera takticky vyzrálejší Polák nakonec těsně zvítězil 2:1na
body.
Další naše želízko v ohni, vicemistr Evropy žáků Patrik Balog měl proti sobě
Roberta Markowskiho z domácího oddílu z Polska, z klubu TMC Bydgoszcz. Po
vyhraném úvodním kole náš borec Patrik Balog totálně odešel fyzicky a bohužel
zaslouženě prohrál zápas na body.
Náladu ve výpravě svým nasazením a výkonem vylepšil Patrik Jiráček. Doslova
smetl svého polského soupeře z ringu a po úvodní minutě prvního kola byl
soupeř dvakrát počítán. Ringový rozhodčí ukončil zápas a Jiráček vyhrál r.s.c.
v prvním kole. „Byl to můj nejrychleji vyhraný zápas v kariéře, ale nebyl to lehký
soupeř, oba jsme boxovali v obráceném gardu a to mě moc nesedí,“ hodnotil
Jiráček zápas. V dalším duelu nastoupil Václav Hejda proti favorizovanému
Stevnu Kremmerovi z Anglie. Sebevědomý Angličan v semifinále zvítězil r.s.c nad
Litevcem v prvním kole a bylo vidět, že si na našeho borce věří. K překvapení
všech Hejda takticky dobře zabojoval, eliminoval útoky soupeře dobrým pohybem
těla a seidstepy. Po tvrdém a vyrovnaném souboji všichni s napětím očekávali
verdikt rozhodčích. Vašek Hejda zvítězil těsně 2:1 na body. Obrovské zklamání
v anglickém rohu, ale velká radost v naší výpravě. Václav Hejda tak obhájil
loňské prvenství. „Třešničkou na dortu“ byl závěrečný duel Ondřeje Pršance,
který porazil Rafaela Kuszovského z Polska r.s.c ve druhém kole.

Vedoucí výpravy Luboš Stach zhodnotil účast na mezinárodním turnaji:
„Ziskem tří zlatých a dvou stříbrných medailí naše mini výprava prokázala,
že český box v mládežnických kategoriích je příslibem do budoucna a naše
seniorská reprezentace má na čem stavět.“
V Plzni 07.10.2009
Luboš Stach

