Jedním z vrcholů přípravy našich
nejmladších boxerů v clubu, byla účast
dvou kadetů na Mistrovství ČR v
Rakovníku.
Přestože to byla jejich první účast na tak
náročné soutěži, vybojovali kvalitní zápasy
a oba obsadily v konečném pořadí třetí
místa a získali bronzové medaile.
Na snímku jeden z nich, Jan Drobena
mladší, se svým otcem, který je zároveň
také jeho osobním trenérem 

Již pošesté náš tým, box clubu
Ondřeje Stacha, nastoupil do druhé
nejvyšší soutěže družstev - do První
ligy boxu mužů.
V této soutěži opět startovali mimo
klubových boxerů i ti nejlepší
talentování borci ze Středočeské
oblasti, a to pod názvem BC
FITSPORT Jiří Trampota Plzeň.
Poprvé jsme do této soutěže vstoupili
již v roce 2004, tenkrát pod názvem
BC PLZEŇ a bylo z toho páté místo.
Další rok jsme již byli třetí. Pak, po
roční pauze, kdy tým nestartoval z
ekonomických důvodů, jsme obsadili
v následujících ročnících 2008, 2009,
2010, 2011 čtyřikrát druhé místo
Jen díky spolupráci našeho
clubu s firmou pana Jiřího
Trampoty, pro kterou zajišťujeme
reklamní akce a rovněž také pod
jejím názvem startujeme v První
lize mužů, můžeme tak dále
kvalitně pracovat s mládeží, a
to nejen z Plzně. Jezdí k nám
trénovat sportovci z celého
kraje a někteří i ze středních
Čech,
Pomáháme tak nejen rozvíjet
jejich tělesnou zdatnost, ale
současně získáváme pro tento
krásný sport další adepty řad
mládeže.

Trenér Ondřej Stach sekunduje
na První lize svého svěřence.

Poděkování patří panu starostovi, Janu
Reifkovi, (uprostřed ) díky němuž
můžeme teď boxovat nejen první ligu
v Kulturním Domě v Dešenicích.

Plzeňský prvoligový tým na horké
půdě soupeře v České Kamenici
neztrácel dobrou náladu a v tomto
duelu nakonec zvítězil.

„ Tréninky mládeže v boxu a sportovní průpravě,
jsou zaměřené na zlepšení obratnosti a fyzické
kondice “
Poslední tři roky trénujeme v Plzni, v ORLOVNĚ, v Lukavické ulici č. 3. Je to nově postavená
multifunkční sportovní budova s velice kvalitním zázemím pro sportovce. Na následujících fotkách vidíte
záběry z našich společných tréninků, v boxerně a tělocvičně.

