Nová cesta v přípravě boxerské
mládeže
Při zhodnocení¨své trenérské práce v klubu Ondřeje Stacha za poslední roky, jsem dospěl k názoru, že
je sice dobré se v rámci přípravy mladých, talentovaných boxerů s nimi účastnit naší 1. ligy boxu mužů
a tedy jim tak umožnit nejen bojovat za Plzeňský prvoligový tým, ale i získávat současně „ostruhy“
v ringu bojem se stále novými a hlavně těmi nejlepšími boxery v rámci celé České republiky….
To ovšem platilo jen do předminulé sezony, kdy se ještě bojovalo mezi týmy z celé naší republiky. Kluci
tak zajeli do Ostravy, Brna a soubojem s dalšími týmy, se utkali s těmi nejlepšími boxery ve svých
vahách a měli tak tu nejlepší přípravu na budoucí Mistrovství české republiky. Tam se samozřejmě
s těmito borci opět mohli potkat.
Doba se změnila, první liga se rozdělila a z ekonomických důvodů se mezi sebou utkávají jen týmy
z Čech a Moravy pouze odděleně, v základních skupinách. Teprve až v takzvané „nadstavbě“ se utká
vítězný tým České skupiny s vítězem z Moravské skupiny… Navíc v posledních ročnících stále více při
rozhodování některých zápasů našimi pány v bílém rozhodoval klubizmus, neboli spíš než o výkon
borců v daném zápase šlo o to, za koho ten který boxer nastupuje… Došlo bohužel k tomu i
v rozhodujícím, posledním utkání našeho týmu ve finále nadstavby 1. ligy v Kroměříži, při boji o titul
v minulém ročníku…
To vše rozhodovalo při mých úvahách, jakou cestou se dál vydat při přípravě naší boxerské mládeže
…
V letošním roce jsem naplánoval nový směr v přípravě mladých borců. S mladými a talentovanými
boxery je nutné vyjíždět ven na mezinárodní turnaje. Tam se nejen „otupí“ jejich zbytečný respekt ze
zahraničních boxerů, rovněž jim přestane vadit stres z cizího prostředí. Přízeň, či respektive nepřízeň
rozhodčích je obdobná jako na domácí soutěži, ale úroveň soupeřů je s naším „malým domácím
rybníčkem“ nesrovnatelná.
V letošním roce je stále ještě příliš brzo bilancovat výsledky, z tohoto nového zaměření, při přípravě
mladých boxerů. Ale jedno je už nyní jasné, zkušenosti kluků ze zahraničních utkání jsou k
„nezaplacení“.
Zatím naši borci díky financím z našeho clubu BC Ondřeje Stacha Plzeň a za pomoci trenérů clubů
nejen ze středočeské oblasti absolvovali v letošním roce turnaje :
1.) Březen 2011 MT mládeže Marianpole, Litva - vítěz turnaje Roman Bulavka z Ostravy, finále Korbel,
Plzeň
2.) Květen 2011 MT mládeže Klaipeda, Litva - finále turnaje Roman Bulavka z Ostravy, Jáchym
Wiesner
z Plzně , Rafael Duchoň z Č, Budějovic
3.) Září 2011 MT mládeže Olaine, Lotyšsko
- vítěz turnaje Jáchym Wiesner z Plzně, finále:
Rozboud
Třeboň, Kotrč z Příbrami, Kliment z Rakovníka
4.) Říjen 2011 MT mládeže Bydgošť, Polsko
- vítěz turnaje Stanislav Bradáč z Mladé Boleslavi,
finále
Kovář z Prahy

Další naplánované mezinárodní turnaje, které v letošním roce 2011 s clubem zajistíme :
5.) 14 -16. 10. 2011 Swidnice, Polsko (kadeti, junioři) - účastní se boxeři ze Sokolova, Chodova,
Rakovníka
a Plzně
6.) 04 – 06 .11. 2011 Bydgošť, Polsko (kadeti, junioři) - účastní se boxeři z Ostravy, Pardubic,
Příbrami a
Plzně
7.) 27 - 29. 11. 2011 Štětín, Polsko (přípravka, kadeti) - účastní se boxeři z Plzně, Příbrami, Mladé
Boleslavi a Prahy

Pevně věřím, že získané zkušenosti pomohou našim mladým a nadějným boxerům v jejich
osobním růstu. V konečném důsledku jejich výkony rovněž přispějí nejen k zviditelnění
Českého boxu v zahraničí, ale i k vybudování tak potřebné základny pro seniorský box.
V Plzni
Luboš Stach
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