Plzeňští boxeři překonali v Praze vedra i soupeře
V červnu, ve velmi parném dni se, ve na pražském výstavišti v otevřeném divadle Globe uskutečnilo poslední
Oblastní kolo v boxu letošní sezóny.
Jiří Štádler za přípravku v kategorii do 36 kg jasně přeboxoval svého věčného rivala Jakuba Majzla z Palestry
Praha. Po vyrovnaném začátku měl Štádler ve třetím kole více sil a v ringu jasně kraloval. Svého soupeře tak porazil již
podruhé za sebou.
V kategorii kadetů ve váze do 75 kg náš Jiří Richter opět předvedl, jak tvrdými údery disponuje. Jičínskému
boxerovi Jiřímu Křelivovi nedal vůbec šanci. Využíval svých delších paží a tvrdosti zadní ruky. Již ve druhém kole jeho
soupeře dvakrát počítali a Richter vyhrál r.s.c.
Junior Ondřej Brada měl ve stejné váze proti sobě odolného bojovníka Petra Stegmana z BC Vinohrady Praha.
Ondra po celou dobu zápasu útočil a bodoval tvrdými údery na hlavu i tělo. Pražák se po ringu chvílemi jen potácel a
v posledním kole byl počítán. Zápas však vydržel až do konce a tak Brada zvítězil „jen“ vysoko na body.
Další reprezentant Naramy, 60 kg vážící Václav Černý, měl proti sobě Pavla Luce z BC J. Tormy Praha. Černý
taktickým stylem boje soupeře jasně vybodoval a díky své pohyblivosti nedal Lucovi příliš šancí a u všech rozhodčích vyhrál
na body.
Poslední závodník Jan Koželuh ve váze do 69 kg svedl vyrovnanou bitvu s Vitáskem z SKP Praha. Honzovi se
první dvě kola nepovedla a zbytečně se pouštěl do šarvátek, kde se mu nevedlo. Ve třetím kole změnil taktiku,začal boxovat
z větší vzdálenostia síly ze začali vyrovnávat. Přesto to na vítězství nestačilo a Koželuh prohrál těsně na body.
Jediná zástupkyně JK BOXU Tereza Lukešová se ve váze do 60 kg utkala se soupeřkou Simonou
Brantnerovou z Klatov, která je účastnicí mnoha kickboxerských klání a je i medailistkou z posledního Mistrovství Evropy
v Bratislavě. Děvčata se do sebe pustila s vervou, ale zkušenější Lukešová postupně získávala převahu, bodovala především
dlouhými direkty. Brantnerová byla Tereze kvalitní soupeřkou¨i když si někdy vedla trochu nečistě, hlavně v boji u těla.
V dusném odpoledne nakonec Lukešová získala další cenné body za vítězství. Zajímavostí je, že tato naše juniorka je
v celorepublikové soutěži družstev žen, na druhém místě za SKP Praha. Této soutěže se zúčastňuje celkem osm oddílů.
Dusný víkend se plzeňským boxerům vydařil, ze šesti zápasů přivezli pět vítězstvích.
Lukeš

