Plzeňským
boxerům se dařilo
V sobotu 29. 10. 2011 se uskutečnilo na Lochotíně, v TJ AREÁLU JEZÍRKO, oblastní kolo boxu
talentované mládeže středočeské oblasti. Celkem diváci viděli duely 21 dvojic v kategoriích
přípravka, kadeti, junioři a muži. Uspořádání turnaje se ujal Box club Ondřeje Stacha a z tohoto
clubu se zúčastnili v kategorii muži ve váze do 64 kg Julius Ferdinand, - 69 kg Jiří Štádler, - 75
kg Petr Matějka, - 75 kg Šimon Kutač a - 81 kg Lukáš Navrátil.
První zápas ve své kariéře vybojoval Julius Ferdinand. Soupeřem mu byl Karel Götz z Karlových Varů.
Ferdinand si takticky rozložil síly, po celá tři kola byl techničtější a přesnější v úderech, než jeho
soupeř. Přesto se nevyvaroval drobných chyb - padala mu přední ruka, po uvolnění se někdy
zapomněl vrátit s úderem. Hlavně ve třetím kole už bojoval příliš staticky a je potřeba hodně
zapracovat na fyzičce. Po závěrečném gongu bylo jasno - na body zaslouženě zvítězil 3:0 náš boxer,
Julius Ferdinand.
Ve váze do 75 kg nastoupil Petr Matějka proti Janu Ryškovi z SKPŠ Praha. Petr měl jasnou převahu,
od úvodního gongu tvrdě zasahoval soupeřovo žebra i hlavu dlouhými háky a capáky. . Po minutě boje
v úvodním kole zápas skončil – soupeřův trenér vhodil do ringu ručník a zápas svého svěřence vzdal.
Petr Matějka si tak při svém debutu v boxerském ringu připsal své první vítězství.
Další duel ve váze do 75 kg vybojoval Šimon Kutač, ten měl za soupeře Exnera z BC OSA Praha.
Tento souboj byl v prvním i druhém kole vyrovnaný, teprve třetí kolo přineslo převahu našeho borce a
tím i převážil vítězství na svou stranu. „Je potřeba více pilovat seidstepy,“ říká po tomto utkání trenér
Luboš Stach. „Ale za nasazení v tomto duelu Šimon zaslouží pochvalu.“
Protože Jirka Štádler neměl na tomto turnaji soupeře, tak jako poslední z týmu box clubu Ondřeje
Stacha do zápasu nastoupil ve váze do 81 kg Lukáš Navrátil. Za soupeře měl Piknera z Arény Kladno.
Lukáš bojoval ze zajištěné obrany a z dvojáku vyrážel do tvrdých útoků. Po jednom z háků byl v prvním
kole Pikner počítán a ringový rozhodčí zápas ukončil. Lukáš zvítězil RSC v prvním kole a připsal tak
čtvrté vítězství pro klubové barvy.
„Diváci mohli být spokojeni,“ říká za pořadatele tohoto turnaje Luboš Stach. „Plzeňské kluby
dobře připravily své borce a naplněná sportovní hala v TJ Areál Jezírko – dříve Bacardi viděla
velice kvalitní zápasy.“
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