Standa Bradáč zvítězil na
mezinárodním turnaji mládeže v Polsku,

V Bydgošti 30.09. – 02.10. 2011
V polské Bydgošti se uskutečnil osmý ročník mezinárodní soutěže mládeže v boxu.
Turnaje se zúčastnily výpravy z Polska, Lotyšska, Litvy a Čech. Vybraní boxeři, ze
středočeské oblasti, pod vedením Luboše Stach a Zdeňka Fábera bojovali v sestavě :
- 52 kg Stanislav Bradáč - trenér Šindelář
- 60 kg František Kovář – trenér Tišer
- 69 kg Jiří Jelen – trenér Mendík
- 75 kg Josef Čavajda – trenér Patočka
Junioři do 75 kg
Čavajda ve svém semifinálovém zápase prohospodařil zbytečně úvodní kolo, kdy byl
pasivní a málo dělal. Ve druhém kole Pepa zabral, byl jasně lepší než soupeř. Vše se
tedy mělo rozhodnout ve třetím kole. Bohužel tam došly Čavajdovi síly - zapomíná
někdy dýchat do úderu, a tak vítězství na svou stranu strhl polský boxer.
Junioři do 69 kg
Jelen na rozdíl od zápasu v Lotyšsku před čtrnácti dny podal v semifinálovém zápasu
celkově lepší výkon. První dvě kola byla relativně vyrovnaná, přesto ve výměnách někdy
zbytečně inkasoval, když po jím provedeném úderu mu tzv. „spadly ruce“. Ve třetím kole
již ale nestačil fyzicky a Polák zaslouženě na body zvítězil.
Junioři do 60 kg
Ve finále se Kovář, ve svém třetím mezinárodním zápase, utkal s Kazimierem
Legowskim. Tento zkušený matador, od první vteřiny zasypával Frantu kombinacemi
tvrdých úderů na hlavu a žebra. Po jednom z tvrdých háků na žebra byl Kovář počítaný.
V závěru prvního kola přišlo další počítání a rozhodčí zápas ukončil. Kovář tak prohrál
RSC v prvním kole.
Kadeti do 52 kg
V tomto finálovém zápase dostal Standa Bradáč za soupeře Poláka
Kristiana
Bohateroviče. Od úvodního gongu byl Standa jasně lepší, když dobře využíval chyb
v obraně soupeře. Polák byl o půl hlavy vyšší než Bradáč, který dobře podcházel údery
soupeře a skvěle pracoval u těla. Ve třetím kole už jen závěrečný gong zachránil
vyčerpaného Poláka od počítání. Standa Bradáč tak zaslouženě zvítězil. Z Polska si
přivezl zlatou medaili a pohár pro vítěze.
Tento turnaj byl rozhodčími rozhodován korektně, jen pokud nebojovali v ringu domácí
borci. Několik verdiktů ve prospěch polských borců bylo více než sporných. Účast na
tomto turnaji organizačně i finančně zajistil Box club Ondřeje Stacha Plzeň.

03.10.2011,
Luboš Stach

Plzeň

