Boxer Štádler zvítězil v Polsku
Boxeři z Čech na mezinárodním turnaji kadetů a juniorů v Polsku, v Rudé Šlasce,
vybojovali čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile. Boxer Štádler navíc získal ocenění pro
nejtechničtějšího boxera. Pod vedením trenéra Luboše Stacha český tým rovněž
vybojoval druhé místo, hned za pořadatelskou zemí, v počtu získaných medailí. Turnaje
se účastnily týmy z Ukrajiny, Ruska, Polska, Slovenska a Čech.
Nejmladší z českých borců, čtrnáctiletý Petr Rozboud ve váze 38 kg porazil polského
reprezentanta Petera Nowakoviče. Od počátečního gongu dostal soupeře pod velký tlak. Ve
druhém kole ringový rozhodčí Nowakoviče dvakrát po přesných zásazích počítal a souboj
předčasně ukončil. Rozboud zvítězil RSC ve druhém kole.
Další z českých boxerů, Rafael Duchoň ve váze 56 kg v semifinále ve třetím kole RSC porazil
Damiana Hause z Ukrajiny. Ve finále pak nedal šanci poláku Denisi Kowskimu. Úspěšně bojoval
s jeho výškovou převahou, porazil jej na body a získal druhé zlato pro Čechy.
Váhu 64 kg vybojoval plzeňský boxer Jiří Štádler. V semifinále doslova deklasoval Adriana
Wrona. Prokázal skvělou technickou připravenost, střídal úderová pásma a přesně zasahoval
hlavu i trup soupeře. Ve druhém kole Jirka poslechl radu trenéra, soustředil se na špatně krytý
trup polského borce. Několika tvrdými zvedáky zasáhl přesně jeho žebra. Přišlo počítání a
Polák nemohl pokračovat v boji. Výrokem RSC zvítězil Štádler v druhém kole. Ve stejném
duchu pokračoval Jirka i v nedělním finále. Tam narazil na dalšího z polských reprezentantů
Patryka Polasika. Štádler rychle dokázal eliminovat jeho počáteční snahu o tlak dobrým
pohybem po ringu. Od druhého kola v kombinacích direrkt – hák Jirka rozbíjel obranu Polasika a
kombinace střídavě zakončoval tvrdými háky nebo zvedáky na břicho polského boxera.
Ve finálovém duelu sice Jiří Štádler nezvítězil před časovým limitem, ale zvítězil vysokým
rozdílem 19 : 3 na body. Pořadatelé také ocenili technickou vybavenost českého reprezentanta,
když na závěr závodů získal pohár pro nejtechničtějšího boxera turnaje.
Ve váze do 66 kg proti Pawlu Parzeczewskimu nastoupil plzeňský Václav Pytel. Také on
dokázal ukončit zápas před limitem. Po pomalejším začátku Vašek ve druhém kole přitvrdil.
Získal převahu a soupeř byl po přesných zásazích třikrát počítán. Ringový rozhodčí duel ukončil
pro naprostou převahu našeho reprezentanta a Vašek získal pro český tým další, v pořadí
čtvrtou zlatou medaili.
V posledních dvou finálových duelech se už čechům tolik nedařilo. Ve váze do 69 Patrik Jiráček
nestačil na Adama Pawlowského. A v další váze do 75 kg Patrik Balog podlehl na body Robertu
Parzeczewskimu. Přesto patřila česká výprava mezi nejúspěšnější na turnaji, jen domácí polská
reprezentace získala více zlatých medailí.
„Dokázali jsme, že nastupující mladá generace českých boxerů má šanci úspěšně navázat
na výkony Tomáše Adámka a olympijského medailisty Rudy Kraje,“ říká trenér boxerů
Luboš Stach. „Určitě nemáme tak širokou boxerskou základnu jako Ukrajinci nebo Poláci,
ale šestice našich kluků předvedla skvělé výkony, technickou vybavenost a vůli po
vítězství,“ hodnotil Stach výsledky svěřenců.

