V Litvě vybojoval zlato

Jirka Beníšek
Ve dnech 1. – 2. února 2013 skvělým způsobem zabojoval
v Litvě, pod vedením trenéra Luboše Stacha, benjamínek plzeňského box
clubu Jirka Beníšek. Tohoto turnaje se zúčastnily týmy z Polska,
Běloruska, Lotyšska a Ukrajiny. Celkem se mládežnického turnaje
zúčastnilo 116 závodníků v kategoriích kadeti a junioři.
V patnácti letech nastoupil Jirka ke svému třetímu zápasu v kariéře, mezi čtyřmi
provazy, ve váze do 56 kg. Svého zkušenějšího soupeře Renalda Stasiünase z Litvy se
nezalekl. První kolo sice působil Litevec přesvědčivěji, několikrát prostřelil Jirkovu obranu a
bylo vidět, že si Renald na našeho Jirku věří. Hned v úvodu druhého kola ale Beníšek zavřel
soupeře u provazů a po sériích přesných háků a zvedáků byl litevec počítán. Toto druhé kolo
sice ještě Stasiünas ustál, ale viditelně vyčerpán nebyl schopen odolávat drtivému náporu
Beníška. Záhy po úvodním gongu třetího kola přišlo po přesném zadní háku další počítání.
Tentokrát již ringový rozhodčí nenechal v zápase pokračovat a Jiří Beníšek postoupil do
nedělního finále výrokem vítězí RSC ve třetím kole.
K dalšímu, finálovému zápasu, Jirka nastoupil v neděli proti Morius Bielskisu
z Lotyšska. Tady se od počátku utkávala obrovská zkušenost na straně Lotyše s obrovskou
bojovností na straně českého boxera. Ve druhém kole přišla slabá chvilka. Jiří byl zasažen
tvrdým direktem ze zadní ruky a bylo tady počítání. Naštěstí Jiří vše ustál a druhé kolo bez
větších problémků dobojoval. Celé třetí kolo měl Jirka navrch, sice byl už evidentně
vyčerpaný, ale šel do souboje na „morál“. Bojoval a dokázal svého soupeře dostat pod velký
tlak. Těsně před koncem třetího kola dokázal zasáhnout Jiří solar soupeře a vzápětí přišel
tvrdý zadní direkt na bradu lotyšského boxera. Počítání ringového bylo tím posledním co se
v tomto souboji událo. Vzápětí po gongu přišlo vyhlášení výsledku tohoto souboje. Ten
skončil nerozhodně. Proto přišlo další bodování, kdy se dva ze tří rozhodčí přiklonily
k našemu Jirkovi. Nejen že Beníšek zvítězil v dalším souboji, ale připsal si i první vítězství
na mezinárodním turnaji.
Kromě zlata Jirky Beníška z Box clubu Ondřeje Stacha si bronzové medaile vybojovali ve
váze do 69 kg plzeňský Jakub Korbel, do 64 kg Tomáš Bartůněk z Příbrami. Do 69 kg Filip
Papežík a ve váze do 60 kg Patrik Žiga z Českých Budějovic.

„Na tomto silně obsazeném turnaji se sjeli mistři Evropy i světa kadetů. Pro
naše borce to jistě byla cenná zkušenost. Jen konfrontací s těmi nejlepšími borci se
mohou posunou ve výkonnosti výše. Škoda, že se těchto turnajů ve větším počtu
neúčastní borci naší středočeské SCM, která má na to i dostatečné finanční
prostředky.“ Říká po bojích trenér a šéf týmu Luboš Stach. „Musíme poděkovat
podpoře firmy pana Jiřího Trampoty – FITSPORT JIŘÍ TRAMPOTA, jen díky ní
mohli vyjet čeští borci na tento prestižní mezinárodní turnaj“, doplňuje trenér Stach.
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