Jáchym Wiesner z Box Clubu
Ondřeje Stacha zvítězil na
mezinárodním turnaji v Lotyšsku
Ve dnech 16.09.2011 – 18.09.2011 se v Lotyšském Olaine uskutečnil
mezinárodní turnaj mládeže v boxu. Turnaje se zúčastnili borci
z Estonska, Litvy, Polska, Lotyšska a České republiky.
Mezi účastníky byl tým vybraných boxerů ze středočeské oblasti a zde
bojovali:
- 46 kg Petr Rozbound z Třeboně – trenér Míra Foral
- 52 kg David Kotrč z Příbrami – trenér Viktor Vasilišin
- 60 kg Jáchym Wiesner z Plzně – trenér Luboš Stach
- 64 kg Patrik Kliment z Rakovníka - trenér Antonín Kubička
- 69 kg Jiří Jelen z Rakovníka – trenér Milan Mendík
- 75 kg Martin Šejnoha z Č. Budějovic – trenér Zdeněk Fáber
Vedoucí výpravy - Luboš Stach
trenér - Luboš Chmel
Výsledky :
- 46 kg kadeti,
Petr Rozbound v semifinále, po dobrém výkonu, porazil o hlavu
většího Poláka Alberta Caisnocha. První kolo Petr je jasně lepší,
druhé nepochopitelně vypustil, ale vše napravil ve třetím, kde polský
boxer již nestíhal a jen kousek chyběl k jeho počítání. Na body zvítězil
Petr Rozbound.
Ve finále narazil Petr na dalšího Poláka. Dorian Kozlowski byl bohužel
nad síly Rozbounda. Vyrovnané bylo jen první kolo, pak už fyzicky
Petr zápas nezvládl a projevil se tak výpadek z tréninku - ze
zdravotních důvodů. Nicméně Petr je velký talent, po shlédnutí
zápasů jej Poláci pozvali na turnaj mládeže, ve dnech 25-27.11.2011
do polského Štětína.
- 52 kadeti,
Talentovaný David Kotrč, úřadující mistr republiky,
bojoval
v semifinále s Ivanašem Tereškeviciusem z Litvy. Dobře eliminoval
počáteční nástup soupeře. Byl techničtější ve všech kolech, přesnými
zásahy bodoval a zaslouženě zvítězil. Trochu mu ale v závěru třetího
kola chyběl fond.
Ve finále David bojoval s borcem z pořádajícího Lotyškého clubu
Olaine. Technicky na soupeře stačil, do zápasu dal vše, ale
s postupem času mu hodně ubývala síla. Zaslouženě zvítězil domácí
borec. David je ale po technické stránce dobře vybavený, musí
zamakat na fyzičce. Určitě mu zahraniční zkušenosti pomohu

v přípravě. Také on byl Poláky pozván na listopadový turnaj mládeže
do Štětína.
- 60 kg junioři,
Proti Jáchymovi Wiesnerovi nastoupil ve finálovém zápasu
Estonský boxer Alexander Lalakov. Jáchym potvrdil vzrůstající
formu, dokázal využít chyb soupeře v obraně a zasahoval jej
v kombinacích úderů. Potřeba je zapracovat na lepším odhadu
vzdálenosti, zpočátku byly některé údery krátké. Ve třetím kole
soupeř fyzicky odešel a dobře připravený Wiesner zaslouženě
zvítězil. Jáchym byl pozván pořadatelem na mezinárodní turnaj
do Polské Bydgoště, který se uskuteční ve dnech 30.09. –
02.10.2011.
-

64 kg junioři,
Patrik Kliment, jeho finálový soupeř, Laris Afanasjevs z Litvy byl
menší o půl hlavy, podsaditější postavy. První kolo bojoval Patrik
netakticky, zabalený ve dvojitém krytu s hlavou chvílemi opřenou o
hlavu soupeře a takto si to oba rozdávali tzv. „na férovku“. Bylo vidět,
že tento styl sedí více soupeři, ten toto kolo vyhrál. Po pauze, na
radu trenérů, začal Patrik bojovat na dištanc, dobře uvolňoval do
seistepů, vracel se s úderem a přesně zasahoval. Soupeř byl
otřesený a měl potíže s fyzičkou. Třetí kolo bylo již režii Patrika.
Litevec jen ustupoval zabalený v dvojáku do provazů, neboxoval a
čekal na spásný gong třetího kola. O to větší bylo naše zklamání když
2 : 1 na body zvítězil Litevec. Přesto Patrik zaslouží pochvalu.
Přesně dodržel pokyny trenérů a po změně taktiky dokázal ve druhém
i třetím kole eliminovat útoky soupeře a byl jasně lepší. I proto byl
Patrik pozván na mezinárodní juniorský turnaj do Polské Bydgoště.

-

69 kg junioři
Ve váze do 69 kg nastoupil Jiří Jelen. Bohužel na zkušeného soupeře
z Polska, Tomazse Bogdanovicze nestačil po fyzické, ani technické
stránce. Po druhém počítání ve druhém kole ringový rozhodčí zápas
ukončil. Jirka potřebuje více vyzápasit, chybí mu zkušenosti. Přesto
pochvala za nasazení, dal do zápasu srdce. Určitě dobrá zkušenost
pro další přípravu. Je potřeba zapracovat na seidstepech, po uvolnění
je daleko, nevrací se včas zpět s úderem.

- 75 kg junioři
Martin Šejnoha měl za soupeře Poláka Dariusze Tereszuka.
Vyrovnané první kolo, kdy Martin byl mírně lepší. Pak zlom, Šejnoha
úplně „odešel fyzicky“ a takřka přestal boxovat. Soupeř zaslouženě
zvítězil. Po zkušenosti s Martinem, je potřeba se více zaměřit na
fyzičku. Je to boxer jednoho kola, které vyhraje, ale pak fyzicky
odejde.
Ziskem
zlaté medaile a tří stříbrných byla účast na turnaji
úspěchem. Důležitější je, že kluci získali
na turnaji cenné

zkušenosti, Škoda sporného verdiktu v zápase Patrika Klimenta.
Většina zápasů byla rozhodčími vedena velice korektně. Veškeré
náklady spojené s účastí borců a doprovodu na tomto turnaji hradil
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