Zpráva z MEJ Dublin Irsko 2011
Středa, 24 Srpen 2011

Úvodem: Organizace je zde na skvělé úrovni, ubytování a utkání jsou na jednom
hotelu. Všichni pořadatelé zde fungují na výbornou a s neskutečnou ochotou.
Česká výprava :
Vedoucí výpravy: Škoda Stanislav (na vlastní náklady)
Trenéři: Šimák Marek a Kubec Karel (na vlastní náklady)
Rozhodčí: Krpec Pavel

Utkání a další los našich závodníků:
Patrik Velký vs. Stanionisovi Eimantasovi (LTU)
Viktor Agateljan vs. Jacku Batesonovi (ENG)
Včera boxoval ve večerních hodinách Patrik Velký proti Stanionisovi Eimantasovi (LTU)
a prohrál zaslouženě 15:4. V prvním kole odskočil soupeř o 5 bodů a už to bylo jen o
snaze smazat ztrátu. Bohužel při útocích Patrik chyboval v obraně a inkasoval.
Dnes od 14hodin (je tady o hodinu méně než u Vás) boxoval Viktor Agateljan proti
Jacku Batesonovi (ENG) - po vyrovnaném úvodním kole jsme prohrávali o dva body. Na
začátku druhého kola zkoušel Viktor vše možné, ale pak bodoval soupeř. Do posledního
kola jsme šli se ztrátou 5ti bodů a jak už to bývá: když se hodně chce tak to nejde.
Prohra Našeho mladého boxera (1994) hodně mrzela. Skóre 14:5.

Ihned po něm nastoupil David Pazdera s Kuncaitisem Ricardasem (LTU), zde jsme
věděli že proti 3 z MSJ v Baku a I. z YOG ze Singapuru 2010, to bude hodně těžké.
David chtěl, ale soupeř byl o několik tříd jinde. Po úvodním kole, kde byl Náš boxer
počítán, v přestávce jsme sundali rukavice a zápas ukončili.
Ve středu nastupují:
Jiráček Patrik vs. Smith Keiran (SCO) od 19h místního času.
Balog Patrik vs. Bangaev Muhammad (GER) od 14h místního času.
Táborský Daniel vs. Andreasen Jim (DEN) od 19h místního času.

Čtvrtek, 25. Srpen 2011
Je to asi 6 hodin co doboxoval poslední naši tří dnešních zástupců.
Výsledky :
V programu od 14hodin
75Kg: Muhammed Bangaev (Germany) beat Patrik Balog (Czech Republic) 10 : 4
Patrik nemá plnou váhu 75kg, je ročník 1994, ale dnes na tohoto soupeře mohl mít,
kdyby víc chtěl. Jeho přístup k utkání a celkově k tréninku nebyl to co se od něj
očekává. Nebyla vidět snaha s nepříznivým stavem cokoli udělat a jen odboxovat
se ve světovém boxu nenosí - zklamání s odvedeným výkonem.
81Kg: Jim Andreasen (Denmark) beat Daniel Táborský (Czech Republic) 14 : 6
Dan, je hodně snaživý boxer, který do přípravy dal všechno, bohužel Daniel v utkání
dělal taktické chyby a soupeř si uhlídal utkání.
V zápasech od 19hodin
69Kg: Keiran Smith (Scotland) beat Patrik Jiráček (Czech Republic) 10 : 7
Patrik do utkání nedal vše,pokud prohrávám před posledním kolem o pouhé dva
body (první i druhé kolo těsně 4:3) tak musím chtít utkání otočit, ale to nebyl jeho
případ.
Celková bilance 0:6 je hrozná.
Děkuji za to že jste drželi palce (Vy co jste chtěli a někteří i napsali)
Marek
Jediné želízko v ohni je už jen rozhodčí Pavel Krpec, který je zde nejvíce vytížen
ze všech rozhodčích. Za tři dny boxu má za sebou 33 utkání na bodech a 6 zápasů
co odsoudcoval v ringu. Má více než 2/3, utkání ve kterých se na bodech trefil.
Ve 24 letech zatím výborný počin. Pokud udrží současné výkony je velká šance,
že by mohl rozhodovat i finálové boje. Ale nebudeme předbíhat.

