Trenér plzeňských boxerů oblékl dres proti Děčínu
V Děčíně se v sobotu 17.3. konalo další kolo 1.ligy boxu mužu proti týmu SKMP Rohovník Děčín.
V barvách Plzně nastoupil po několika letech i trenér Pavel Šour. Plzeň nastoupila v silné sestavě,
která bohužel opět utrpěla s vedoucím týmem tabulky těsnou porážku.
56 kg – tuto váhu jsme neobsadili a soupeř vyhrál bez boje. 0:2 pro Děčín.
60 kg – Jáchym Wiesner nastoupil proti Štěpánu Pitrovi. Jáchym byl tentokrát lepší, ale bojoval
současně i proti rozhodčím. Přestože všichni viděli vyhrát našeho borce, sudí byli proti.
Na body vítězí Pitra.
0:4 pro Děčín
64 kg – Fred Radič nastoupil za Plzeň proti juniorskému reprezentantovi Davidu Pazderovi.
Radič do svého soupeře vlétl tak jak ho známe a začali padat bomby. Technický Pazdera nebyl
Tolik důsledný a odešel fyzicky. Vítězí fighter Radič. Snižuje na 2:4
69 kg – Jiří Štádler byl opět favoritem proti Patrikovi Klimentovi, ale nedokázal své přednosti ukázat.
Kliment byl lepší a důraznější. Stav utkání 2:6.
75 kg – Dominik Kuška je věkem teprve junior, ale proti českému šampionovi Karlu Nečesánkovi
předvedl velké srdce. Přesto však na svého soupeře neměl. Stav utkání 2:8
81 kg – Tomáš Chmelík boxoval proti Davidu Hoškovi. Tomášovi se příliš nedařilo a v útoku chyběl
důraz. Před koncem utkání soupeř Chmelíkovi roztrhl obočí. Vítězí Hošek. 2:10 pro Děčín
91 kg – Lukáš Wacker neměl soupeře a vítězí bez boje. 4:10 pro Děčín
+91 kg – v nejtěžší královské kategorii nastoupil Pavel Šour proti Romanu Javůrkovi. Oba soupeři se
již potkali ve velmi tvrdém utkání v semifinále mistrovství republiky, kde měl Šour se svým
soupeřem problémy. V tomto utkání však Javůrek neměl šanci a byl trestán demolujícími
údery z obou rukou. Šour vítězí r.s.c. ve druhém kole. Konečný stav 10:6 pro Děčín.
„Opět jsme měli úspěch na dosah. Mohli jsme s vedoucím týmem tabulky minimálně remizovat.
Rozhodčí však byli proti.“ zhodnotil výkon plzeňského týmu boxující trenér Pavel Šour.
Ten po neúspěšném boji o účast na olympijských hrách a výkonnostní stagnaci odešel
z reprezentačního týmu. Nyní je jeho prioritou start v domácích boxerských soutěžích, kde by rád
využil své zkušenosti.
Další kolo boxuje Plzeň doma proti výběru Ústí nad Labem. Utkání se uskuteční 14.4. v Povrlech.

