Boxer Jiří Štádler vítězí
RSC v druhém kole
Plzeňští boxeři poráží v první lize boxu mužů, na domácí půdě, favorizovaný tým z Brna
Tuto sobotu se v Plzni utkaly vedoucí týmy v první lize boxu mužů, BC Fitsport Trampota Plzeň
s týmem BC Nový Lískovec Brno o republikové prvenství. Nový ročník má nová pravidla a soutěž se boxuje
dvoukolově. V první lize boxu mužů je celkem osm týmů, čtyři z Čech ( Plzeň, Most, Č.Kamenice, Ústí n.L.) a
čtyři z Moravy (Ostrava, Poruba, KO Brno, N.L.Brno). V prvním kole, tzv. „základní skupině“, mezi sebou
bojovaly týmy z Čech a Moravy odděleně. V druhém kole tzv. „nadstavbě“ pak první z České skupiny bojuje
o celkové první místo s prvním týmem z Moravské skupiny na dva vítězné zápasy, druzí ze skupin pak bojují
o celkové třetí místo. Domácí plzeňský tým vyhrál základní skupinu, když na cestě za vítězstvím doma
porazil Českou Kamenici, remízoval s Ústím nad Labem a porazil Most. Na půdě soupeřů porazil Ústí nad
Labem, Českou Kamenici a remízoval s Mostem. Celkem plzeňští boxeři pod vedením Luboše Stacha a
Václava Pilce v ligové tabulce získali deset bodů před druhým Mostem se sedmi body.
První do souboje v nejlehčí váze do 56 kg zasáhl Plzeňan Jáchym Wiesner. Proti němu nastoupil za Brno finalista
z MČR juniorů Pavel Mozga. Souboj byl od úvodního gongu v režii domácího borce, který přesnými direkty probíjel dvojitý kryt
soupeře a přesně zasahoval hlavu i trup. V závěru úvodního kola ale přišlo za „držení soupeře“ od ringového rozhodčího pro
Jáchyma Wiesnera veřejné napomínání, a tak se souboj zdramatizoval. Naštěstí Wiesner byl dokonale fyzicky připravený, celý
zápas odboxoval ve vysokém tempu a soupeř v závěru zápasu na něj fyzicky naprosto nestačil. Na body zvítězil domácí borec
Jáchym Wiesner. Plzeň tak na body vedla v utkání již 4 : 0, neboť do následující váhy 60 kg tým z Brna nikoho nepostavil a
domácí Lubomír Bečák zvítězil bez boje.
První body si hosté z Brna připsali po souboji v lehkém veltru. Ve váze do 64 kg nestačil domácí Michal Vosyka na
Filipa Reitermana z Brna. Michal bojoval, ale zkušený soupeř, který celý zápas bojoval v ústupu, přesnými kontraúdery
zasahoval plzeňského borce a zaslouženě zvítězil.
Ve váze do 69 kg udělal vedoucí plzeňského týmu Luboš Stach riskantní změnu, ale ta nakonec vyšla a vynesla
plzeňským cenné body. Místo Jirky Štádlera, který ve veltru boxuje stabilně, postavil do váhy 69 kg Patrika Jiráčka, čerstvého
mistra republiky juniorů. Jiráček měl za soupeře Vladimíra Lengála. Díky obrácenému gardu Patrik Jiráček získával přesnými
kontraúdery body a po zásluze si připsal nakonec v tomto duelu cenné vítězství. Plzeň vedla 6 : 2.
Jiří Štádler nastoupil do váhy - 75 kg. Musel ale před vážením dopíjet dva litry vody, díky kterým „přibral“ dva
kilogramy, aby překročil váhový limit a mohl ve vyšší váhové kategorii vůbec nastoupit. Byl to jeho „debut“ v této váze, ale velice
úspěšný. Waldemar Kalina, jeho brněnský soupeř si od úvodního gongu nevěděl rady s pestrými kombinacemi úderů, kterými
jej plzeňský boxer doslova zasypával. Na začátku druhého kola přesným hákem z pravé ruky zasáhl Štádler soupeře do hlavy,
ten skončil na podlaze ringu. Přišlo počítání, na „sedm“ se sice Waldemar Kalina zvedl, ale rozhodčí usoudil, že již nemůže
pokračovat v boji a zápas ukončil. „Bylo to poprvé, kdy jsem nastoupil do této váhy,“ říká po zápase Jiří Štádler. „Trenér mě o to
požádal, a tak jsem si to chtěl vyzkoušet. Do budoucna možná přiberu a budu v této váze nastupovat pravidelně,“ plánuje Jirka,
šťastný ze svého vítězství před limitem.
Domácí tak již vedli 8 : 2 a k celkovému vítězství potřebovali vyhrát ještě alespoň jeden zápas. Ve váze do – 81 kg se to
nepodařilo, to domácí Luděk Slezák nestačil na Martina Borka z Brna a prohrál na body.
V dalším duelu váhy do 91 kg za domácí nastoupil Martin Horák a vybojoval důležité vítězství, když na body porazil brněnského
Jana Kolečkáře.
Za vítězného stavu 10 : 4 pro Plzeň do posledního zápasu super těžkých vah + 91 kg. nastoupil za domácí Luboš
Velecký. Soupeřem mu byl Marek Chmela z brněnského týmu. Luboš uplatnil svoji boxerskou vyzrálost, boxoval s přehledem.
V každém kole byl tím lepším a přesně zasahoval Chmelu, který začal fyzicky v závěru zápasu odcházet a místy bojoval
nečistě. Velecký zaslouženě zvítězil a pro svůj tým vybojoval další body. Poměrem 12 : 4 zvítězila Plzeň nad svým rivalem
z Brna.
Vedoucí týmu, Luboš Stach zhodnotil výsledek tohoto duelu: „Tímto vítězstvím naši boxeři udělali první krok v boji o
celorepublikové vítězství v první lize boxu mužů. Jenže zdaleka není vyhráno. Bojuje se na dva vítězné zápasy. Odveta se
uskuteční v Kroměříži 28.května. Pokud bude rovnost výsledků, rozhodující utkání proběhne na neutrální půdě 2. června 2011
v Třeboni. Musím klukům poděkovat za bojovné výkony, každý z nich dal do svého zápasu srdce a diváci byli určitě s jejich
nasazením spokojeni.“
V Plzni 01.05.2011

Luboš Stach

