Boxeři zahájili sezónu
mezinárodním utkáním
v Rakousku
Plzeňští boxeři rozjeli novou sezonu 2012 - 2013 na plné obrátky.
První z naplánovaných zahraničních turnajů se uskutečnil o víkendu
v Rakousku, ve městě Pettenbach. Za box club Ondřeje Stacha
nastoupili ve váze do 60 kg Jáchym Wiesner, - 64 kg Lukáš Radič, - 69 kg
Jiří Štádler, - 75 kg Michal Vodárek - 85 kg Ondřej Brada a - 91 kg Jan
Šmíd. Vedoucím výpravy byl Luboš Stach a trenérem Zdeněk Fáber. Na
horké rakouské půdě šli domácí tvrdě za vítězstvím a někdy i za pomoci
pánů v bílém.
Hned v prvním utkání váhy do 91 kg se představil nováček v plzeňském týmu
Jan Šmíd. Byl to teprve třetí zápas v jeho kariéře . Šmíd využíval opačného gardu a
vybojoval vyrovnaný zápas. Rozhodčí se sice přiklonili na stranu soupeře, ale pro
našeho borce to byla dobrá zkušenost.
Další duel vybojoval zkušený borec Michal Vodárek. Ten pravidelně startuje
v Extralize, v nejvyšší soutěži boxu mužů v České republice. Již od prvních výměn
byla jasná převaha Vodárka. Přesnými direkty ze zadní ruky zasahoval trup i hlavu
soupeře. V závěru prvního kola po přesném direktu na solar šel Rakušan k zemi. Po
odpočítání soupeře byla v našem táboře radost, bohužel ale předčasná. Rakouský
ringový rozhodčí nepochopitelně Vodárka diskvalifikoval za údajný úder pod pás.
To pochopitelně vyvolalo velké emoce. Dokonce i Vodárkovo soupeř byl z tohoto
rozhodnutí překvapený, šel za ringovým a ukazoval místo kam dopadl úder. Vše
marné, ringový verdikt neodvolal a jak už to bývá, rozhodčí má poslední slovo.
Michal odcházel zklamaný z nespravedlivé diskvalifikace. O přestávce za ním
přišel soupeř a dal Michalovi medaili a pohár pro vítěze, že si to nemůže nechat.
Toto gesto od rakouského borce nás všechny překvapilo a potěšilo.
Následující duel váhy do 60 kg měl opačný průběh než předchozí duel.
Rakušan získal nad Jáchymem Wiesnerem převahu a zle mu zatápěl. Po přesném
direktu na břicho Jáchym padl na koleno. Ringový zápas přerušil, ale těsně po stopu
dopadl na hlavu klečícího Wiesnera další úder. A tak došlo k další diskvalifikaci,

tentokrát v rámci pravidel, byť velmi přísné – trochu nám to připadalo jako
„náplast“ za předchozí verdikt ve váze do 75 kg.. Nicméně byly velké emoce zase
na rakouské straně. Rozhodnutí se nakonec nezměnilo a Wiesner zvítězil
diskvalifikací soupeře.
A tak v napjaté atmosféře pořadatelé vložili neplánovanou dvacetiminutovou pauzu,
mezitím byla porada rozhodčích.
Po přestávce Lukáš Radič bojoval ve váze do 64 kg jako lev, rval se o každý
metr ringu. Soupeř ale byl „tvrďák“, ustál spoustu přesných úderů a sám jich také
dost rozdal. To když Lukáš v zápalu boje zapomínal na obranu. Tento duel nakonec
skončil spravedlivou remízou.
Ve váze do 69 kg nastoupil zkušený borec Jirka Štádler, několika násobný
mistr ČR. Ringový rozhodčí pro tento zápas byl opět ten, který vynesl sporné
rozhodnutí o diskvalifikaci Vodárka. Převahu si v prvním kole vybojoval Jiří
Štádler přesnými kombinacemi úderů. K ničem svého soupeře nepustil. Druhé kolo
přineslo opět jasnou převahu českého boxera, ale v polovině tohoto kola byl Jiří
ringovým napomínán za úder otevřenou dlaní. Další výměna a po dlouhém zvedáku
z přední ruky přišlo další napomínání za úder otevřenou dlaní… opět naprosto
neoprávněné. Zřejmě jsme tomuto rozhodčímu „nepadli do oka“. Na znamení
nesouhlasu s rozhodováním ringového rozhodčího, vedoucí týmu ukončil tento duel
vhozením ručníku do ringu. Jiří Štádler sice z ringu odešel „poražen“ ale byl
jasným vítězem.
Posledním zápasem byl souboj v polotěžké váze do 81 kg. Náš Ondra Brada
dobře zabojoval a po třech vyrovnaných kolech skončil tento zápas spravedlivou
remízou.
„Těžké zápasy plné sporných verdiktů pánů v bílém. Kluci po
prázdninové pauze zabojovali dle svých možností. Určitě je co zlepšovat.
Přesto mám radost z nasazení a dobré fyzické kondice,“ hodnotil šéf výpravy
Luboš Stach průběh tohoto utkání.
„Další víkend odjíždíme na mezinárodní turnaj mládeže do Lotyšska.
Tam ve městě Olaine budou bojovat naše nejmladší boxerské naděje.
Nejmladší z nich je ročníkem 2002 talentovaný, teprve desetiletý Martin
Bredšnajdr“, představil plány pro nejbližší čas prezident clubu Ondřeje
Stacha.
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