První liga boxu mužů odstartovala
prohrou plzeňského týmu
V této sezoně 2011 – 2012 se již boxerský tým Box clubu Ondřeje Stacha neúčastní
první ligy boxu mužů, z důvodu protestu proti nekorektnosti rozhodování rozhodčích
při této soutěži v uplynulém ročníku. Za Plzeň 1. ligu mužů tak boxuje nyní tzv.
„SPOLEČENSTVÍ PLZEŇ„ sdružující týmy BC STAR Plzeň, Chimeru Faiters Plzeň,
TJ Areál jezírko Plzeň, JK box Plzeň, BC Ondřeje Stacha Plzeň, pod vedením
plzeňského boxera, Pavla Šoura. Pro jednotlivé zápasy tak jen „zapůjčujeme“ některé
své boxery.
O tomto víkendu 02.10.2011 „Společenství Plzeň“ bojovalo na půdě týmu BC MOST.
Bohužel plzeňští nenastoupili k zápasu ve dvou vahách – neměli váhu 56 kg a + 91 kg.
A místo v osmičlenném týmu nastoupily do zápasu jen v šesti. Obzvlášť u supertěžké
váhy je to škody, vždyť Plzeň vždy v uplynulých ročnících tyto supertěžké váhy měla
k dispozici… Z našeho clubu za „SPOLEČENSTVÍ PLZEŇ“ nastoupili do tohoto zápasu
borci :
- 60 kg Jáchym Wiesner
- 69 kg Jiří Štádler
- 75 kg Josef Zahradník
Potěšilo nás vítězství mladého a talentovaného borce Jáchyma Wiesnera, který získal
cenný skalp a porazil reprezentanta ČR juniorů ve váze do 60 kg Jakuba Chvala.
Druhým z boxerů, který pro „společenství“ získal body byl Jiří Štádler. Nedařilo se ale
Zahradníkovi, který ještě minulý rok 2010 bojoval za EXTRALIGOVÝ Samson České
Budějovice ve váze do 64 kg. Proto skok do váhy 75 kg nebyl určitě pro Pepu
jednoduchý… a svůj první zápas v letošní sezoně prohrál. Jenže úspěch našich dvou
borců byl také tím posledním co dokázali borci ze společenství vyhrát. Takže konečný
výsledek utkání je 12 : 4 VÍTĚZÍ DOMÁCÍ MOST.
Uvidíme jak si „Společenství Plzeň“ a jeho vedoucí Pavel Šour povedou v dalších
zápasech. Po ligové přestávce se představí na domácí půdě v Plzni. A to o víkendu 29
– 30. 10. 2011. Přijďte je divácky podpořit.
V Plzni
Luboš Stach
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