Zprávy ME juniorů 2011
Keszthely - Maďarsko
Pondělí, 27. Červen 2011 08:20

info o turnaji:
Startují boxeři narozeni v roce 1995 až 1996
Celkem 241 sportovců z 34 národů: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko,
Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Anglie,
Estonska, Finska, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Izrael, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Moldavsko, Černá Hora, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko,
Srbsko, Slovensko, Švédsko, Turecko a Ukrajina.

První zpráva z ME - dne 27.6. 2011
Ahoj, proběhlo losovaní:
Stanislav Bradáč 50 kg - 21 boxer, boxuje zítra s Angolanem ,jeslí vyhraje,
bude boxovat s vítězem Tur-Mld.
Erik Agateljan 52 kg - 21 boxer, boxuje dnes s anglanom,jesli vyhraje, bude
boxovat s vítězem Rus-Sco

Josef Láník 63 kg - 21 boxer, boxuje zítra s Ázerbájdžáncem, jeslí vyhraje,
bude boxovat s vítězem Svk-(Cro-Geo)
Marek Andrýsek 70 kg - 22 boxer,, boxuje zítra s Arménem ,jeslí vyhraje
bude boxovat s vítězem Pol-Irl
Boxu zdar Vasil Lariono

Úterý, 28 Červen 2011 13:39

Ahoj,
Agateljan byl proti angličanovi byl poloviční kvůli nervozitě. Před utkáním měl fialový rty,
a i přes to zabojoval…

1.kolo nestíhal na nohách proti dobrému a technicky vybavenému angličanu, 0-2 pro
anglicana, ale 3 rozhodčí vůbec Erikovi nemačkali, podle mně a i dvou dalších
rozhodčích tam padlo několik čistých úderů. Hodnotím to kolo jako vyrovnané ale skóre
proti nam,

2.kolo Agateljan prohrál i u mě. Chodil rovně na obracený garde a dostal několik
přesných úderů, po 2. kole 0-4,

3.kolo Agateljan zabral, ukázal charakter, 3. kolo vyhral 3-2 ( mohli by namačkat i vice)
ale celkem prohra 3-6.
Zitra boxuje od 14.00 Bradač-anglican, Lanik- Azerbajdzan, Andrysek- Armenec.

Čtvrtek, 30 Červen 2011 18:29

Ahoj, včera boxovali:

Stanislav Bradáč proti Angličanu, nastoupil bez respektu, ihned začal utočit. Vyšší
soupeř se snažil udržet vzdálenost, bylo podle mě
vyrovnené kolo ale bodově jsme prohrali 2-4, druhé kolo mělo stejný průběh a na body
jsme prohrávali 4-9, v posledním kole Standa zabral, byl lepší než soupeř, my prohráli
na body 6-15,

Láník Josef proti azerbajdžncovi nastoupil velmi nervozní, když utočil, tak to šlo, no
většinu času sekal, dostával zbytečně údery. Ve 3.kole 10 vteřin před koncem přestal
boxovat a rozhodčí ukončil utkání RSC.

Andrysek Marek proti arméncovi, přepálil začátek, boxoval jako na ulici, ale bylo to
velice vyrovnané. 2.kolo neudržel ruce nahoře, zbytečně dostávalúdery. 3.kolo zabral,
ukázal povahu a v půlce kola srovnal body, ale na závěr arménci naskovali body 7-9
naše prohra.
Skončili jsme, ale zůstáváme tady, trenujeme, domluvime sparing, podíváme se na box.
S pozdravem Larionov

