Boxer Jakub Sivák
vyhrál turnaj v Německu
Ve dnech 3. – 5. září 2010 boxeři z plzeňského clubu BC Ondřeje Stacha Plzeň vyjeli
pod vedení trenéra Luboše Stacha na první mezinárodní turnaj v nové sezoně
2010 – 2011. Bojovali v Aachenu v SRN. Ve váze - 64 kg Jiří Štádler, - 69 kg Václav
Pytel a do 91 kg Jakub Sivák.
Jirka Štádler měl za soupeře belgického boxera, Izmaila Murata. Silový boxer z Belgie se
snažil neustále dotírat na Jirku v tvrdých kombinacích úderů. Při jednom z útoku, po
skvělém úhybném manévru Štádlera (tzv. seidstepu), málem vypadl Izmail z ringových
provazů. Štádler byl po dvě kola techničtější a přesnější v úderech. Boxovalo se ale na tři
kola po třech minutách a v posledním kole Štádler již nestíhal a trochu odcházel fyzicky.
Lepší poslední kolo rozhodlo zřejmě o konečném vítězství soupeře z Belgie. Více by slušela
ale tomuto duelu remíza, neboť první dvě kola byl plzeňský borec jednoznačně o třídu lepší.
Další reprezentant z Plzně, Václav Pytel nebyl na tomto turnaji ve „své“ kůži, provázely ho
zdravotní problémy. Přesto se o výsledek popral. Bojoval proti Němci, Hanzi Jansenu a po
celá tři kola jej proháněl po ringu. Němec bojoval ale z ústupu a chytře zasahoval Vaška
přesnými jednotlivými údery. Přes optickou převahu Pytla v celém zápasu byl úderově
přesnější a na body úspěšnější domácí boxer a zaslouženě v tomto duelu zvítězil.
Boxer Jakub Sivák při svém zahraničním debutu všechny svým výkonem příjemně
překvapil. Byl to jeho první zahraniční zápas v boxu a přes počáteční trému dokázal svému
soupeři v ringu pěkně „zatápět“. Prostřeloval soupeřovu obranu přesnými direkty z přední
ruky a po bezhlavých útocích Němce čistě trefoval jeho hlavu kontra údery pravačkou.
Slabší úvodní kolo napravil Jakub ve druhém a zejména ve třetím kole. To převyšoval
soupeře hlavně rychlostí a také přehledem, kdy takticky nepustil soupeře do výměn a bojoval
na střední a dlouhou vzdálenost. Jakub Sivák v zápase na body jasně zvítězil. Přivezl si
z turnaje nejen pěkný pohár pro vítěze, ale hlavně cenné zkušenosti z mezinárodního turnaje.
„Jsem s výkonem kluků spokojený. Vašek Pytel měl smůlu, před zápasem proseděl hodně
času na toaletě a tak nakonec bylo úspěchem, že vůbec souboj mohl vybojovat.
Po prázdninové pauze Štádler i Sivák dokázali naplno zaboxovat. Po technické stránce tam
sice byly drobné chyby, a tak víme, na co se na tréninku zaměřit,“ zhodnotil trenér Luboš
Stach výkony svých svěřenců.
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