Mezinárodní turnaj kadetů – Litva,
Mariampole 24. - 26.03.2011
Litevského turnaje se zúčastnila po patnáctihodinovém cestování výprava tří
českých boxerů. Ve váze 38 kg Petr Rozboud, 56 kg Jakub Korbel a ve váze do 60 kg
Roman Bulavka. Turnaj byl slušně obsazený, byly zde výpravy z Polska, Ruska,
Lotyšska, Litvy a Čech.
První bojoval Petr Rozbound. Soupeřem mu byl Litevec stejné výšky (což při Petrově
vzrůstu bývá málo kdy). Petr jednotlivými údery ze zadní ruky zasahoval přesně hlavu svého
soupeře, který bojoval hodně nečistě a „fackoval“. Bohužel v závěru druhého a hlavně ve
třetím kole byl Petr málo aktivní. Soupeř vycítil šanci a začal útočit v sériích háků. Petr
několikrát nestačil po zadním direktu povolit a „schytal“ čistou facku. Ringový rozhodčí to
toleroval a bodoví zřejmě i bodovali. Jak jinak – byl to místní borec z Mariampole.
Petr prohrál na body. Měl více „dělat“ ve třetím kole a hlavně by měl zlepšit práci nohou,
v tomto zápase chyběly úhyby do stran. Pokud uvolnil, tak zbytečně daleko a soupeř měl čas
zformovat obranu. Zlepšit odhad vzdálenosti, některé údery šli do prázdna, nebo do zadního
direktu „padl“ a nestačil pak povolit.
V sobotu absolvoval přátelské utkání s Rusem z Kaliningradu, který také prohrál předchozí
den. Petr si vzal za své připomínku k aktivitě, dvě kola odboxoval skvěle. Bojoval aktivně.
Zasahoval přesnými zadními direkty s následným povolením a kontraúdery od soupeře šly do
prázdna. První dvě kola jasně vyhrál. Bohužel opět problém ve třetím kole, Petr totálně
„odešel“ fyzicky a soupeř vyhrál třetí kolo.
Druhý nastoupil Jakub Korbel ve váze 56 kg. Soupeřem mu byl Litevec, který ve finále
nakonec zvítězil. Jakub doplatil na menší zápasovou zkušenost. Nedokázal prodat vše, co
umí. To pak chybělo, když souboj na body skončil nerozhodně a rozhodčí se přiklonili na
stranu litevského borce. Kuba má slušný fond, nicméně na závěrečný finiš v kolech už nebyla
síla. Škoda třetího kola, tam by to bylo obzvlášť potřeba. Je třeba zamakat na fyzičce a více
spárovat.
Roman Bulavka bojoval z kluků nejlépe. Bylo vidět, že má mnohem větší zápasovou
zkušenost. Dokázal soupeře dostat pod tlak a měl i dobrou obranu. V kombinacích úderů
zasahoval soupeře a rozbíjel jeho kryt. Tvrdé háky na žebra doplňoval úderem na hlavu.
S přehledem vyhrál všechny tři kola. Bodoví to jasně ohodnotili a Roman tak postoupil do
finále.
Někdy z přemíry chtění se dostával až příliš na tělo soupeře u provazů. Chyběl lepší
odhad vzdálenosti a reakce na chybu u soupeře. Litevec se občas při útoku skláněl a až ve
třetím kole ho za to Roman začal trestat zvedáky.
Ve finále byl výkon Romana po stránce taktiky vedení boje lepší, dobře si litevského soupeře
četl a nic mu nedovolil. Litevec neboxoval čistě a ve druhém kole byl veřejně napomínán za
údery otevřenou dlaní. Roman ve finálovém zápase přesvědčivě zvítězil a získal tak své první
zlato z mezinárodního turnaje. V závěru třetího kola si sáhl na dno, je třeba zamakat na
fyzičce.
„Myslím, že pro naše boxery to byla dobrá zkušenost. Vyzkoušeli si, jak chutná
box v mezinárodním ringu a zlato Romana Bulavky z tohoto mezinárodního turnaje bylo
třešničkou na dortu naší minivýpravy“, hodnotí vystoupení českých boxerů vedoucí
výpravy Luboš Stach
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