Mezinárodní turnaj
mládeže - SWIDNICA
Polsko
Ve dnech 15 – 16. října se uskutečnil v Polsku, ve Swidnici, mezinárodní turnaj kadetů a juniorů. Z
Čech se tohoto turnaje zúčastnily dvě výpravy. Jedna ze Středočeské oblasti, pod vedením Luboše
Stacha a Jana Malého a druhá ze Severočeské oblasti pod vedením Milana Džavíka a Arajka
Šachbaziana. Celkem na tomto turnaji k zápasům nastoupilo dvanáct borců, šest z každé výpravy.

Borci z naší oblasti :

Kadeti:
42 kg René hejda - trenér Malý, Sokolov
63 kg Michaelian Kamo – trenér Malý, Sokolov
66 kg Viktor Blaho – trenér Malý, Sokolov
70 kg Petr Brodský – trenér Hruška, Chodov
Junioři:
60 kg Jáchym Wiesner – trenér Luboš Stach, Plzeň
64 kg Patrik Kliment – trenér Kubička, Rakovník
Semifinálový den byl pro obě výpravy „českým Waterlo“. Do bojů v semifinále nastoupili z naší
středočeské oblasti čtyři boxeři. Ve váze do 63 kg kadet Michaljan Kamo a do 66 kg Viktor Blaho.
Ve váze do 60 kg junior Jáchym Wiesner a 64 kg Kliment Patrik. Všichni měli polské soupeře a své
zápasy prohráli. Jediný mírně otočený zápas byl u Patrika Klimenta, který suverénně, o třídu, vyhrál
první kolo svého zápasu a soupeř byl zralý na počítání. Ve druhém kole byl souboj vyrovnaný a ve
třetím byl opět mírně lepší náš boxer. Bohužel rozhodčí na první kolo zapomněli a viděli jen větší
aktivitu polského borce ve druhém a třetím kole, kdy Patrik bojoval z ústupu. Na body stav 2 : 1 pro
Poláka. Přesto tento zápas Patrik Kliment neprohrál. Je potřeba příště více zabojovat a dotáhnout
zápas do vítězného konce před limitem - jak tomu mohlo být, v tomto souboji, už v prvním kole.
Ve finále první nastoupil René Hejda, měl o čtyři kila těžšího a o hlavu většího soupeře. René dobře
zabojoval. Byl aktivnější, lepší v souboji u těla a zápas vyhrál. Bohužel rozhodčí to tak neviděli a
ruku zvedli polskému soupeři.
Poslední z našich nastoupil ke svému zápasu Petr Brodský a za soupeře měl Pavla Orlovského
z Polska. O půl hlavy vyšší soupeř na Brodského tvrdé háky v tomto duelu nestačil. Od úvodního
gongu dostal Petr soupeře pod obrovský tlak. Ve druhém i třetím kole byl soupeř po tvrdých
hácích na hlavu počítán. Některé háky Petra byly sice na hranici s „fackami“, naštěstí polská
ringová rozhodčí tyto údery „pouštěla“. Na body u všech rozhodčích zaslouženě zvítězil Brodský.
Také výprava ze severočeské oblasti měla jen jednoho vítěze. V kategorii kadetů, ve váze do 54 kg
zvítězil ve finále Erik Agatelian nad polským borcem Piotrem Rogalskim.
Na tomto turnaji byly rozhodčími zápasy hodnoceny ve většině případů objektivně. Bohužel těch
několik výjimek postihlo i naši výpravu. Bojovali zde borci z Ukrajiny, Německa, Polska a Čech.
Pro naše mladé borce byla účast na turnaji dobrou zkušeností. Tato výprava borců ze středočeské
oblasti se uskutečnila na náklady plzeňského a sokolovského klubu.

V Plzni
Luboš Stach
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