BOHEMIA OPEN
Kickbox

5. 5. 2012 v sobotu se našich 5 kickboxerů rozjelo do
Kadaně na mezinárodní mistrovství v Lightcontactu
Bohemia open. Turnaj organizoval Český svaz kickboxu.
Soutěž se konala v nově zrekonstruované sportovní hale,
kde byla spousta místa a příjemné prostředí, Při obvyklém
čekání na start je to pro pohodu závodníků docela důležité.

Jako první zasáhl do bojů nejmenší, ale nedravější z
výpravy Kuba Vetešník.
Startoval v kategorii do 140cm a nevedl si vůbec
špatně. V prvním zápase nedal soupeři šanci a
vyprovodil ho 6 : 0 na body.

Druhý zápas se tolik nepovedl. Soupeř byl dost
rychlý. Kuba se nemohl dostat pořádně do
tempa. A tak začal přitvrzovat v úderech až
byl i napomínán.

Ale nakonec to ustál a k naší radosti se dostal
až do finále.
Tam ovšem
narazil na
staršího a
velice
dobře
připraveného
borce.

Bojoval statečně, nedal mu nic
zadarmo. Tady ukázal, že jeho
tréninky s většími sparingpartnery
se na závodech nechají perfektně
zúčtovat.
Nakonec přece jen rozhodčí
napočítali více bodů u jeho soupeře.
Ze stříbra měl ovšem obrovskou
radost - jeho první velká medaile a tak ji hrdě nosil na krku do konce
turnaje .

Na tatami nastoupil starší brácha Kuby Nick Vetešník. Byly to jeho první závody v kicku, takže byla
znát velká nervozita. A ta ještě stoupla, když uviděl svého soupeře bezmála o dvě hlavy vyššího,
těžšího a staršího.

Když proti sobě stál ve středu tatami, vypadalo
to jako z příběhu o Davidu a Goliáši.
Nick do toho dal srdce a i přes malé zranění
pokračoval a vybojoval si tím Bronz.

Po skončení zápasu za ním přicházeli diváci
i ostatní závodníci a neskrývali svůj obdiv k
jeho bojovnosti a odvaze.
Po vyhlášení vítězů v kategorií juniorů, přišli na řadu seniorské kategorie. Zde jsme měli tři zástupce a
jako na potvoru v jedné kategorii, muži do 65 kg.
První zápasil Ondra Čech. Svého soupeře celkem v pohodě vypinkal
a mohl se těšit na další zápas. V něm podlehl budoucímu vítězi a
dostal se do bojů o třetí místo.
Tam narazil na svého klubového parťáka Froda. Kluci si nedali nic
zadarmo, ale nakonec zvítězil Frodo těsně na body.

Ještě zbýval finálový zápas, do kterého postoupil Aleš. Po prvním kole technického zápasu
prohrával o dva body.
Po poradě s koučem – svým bráchou Kubou, upravili taktiku a tak ve druhém kole dominoval.
Měl vyhrát 3 : 0, přinejhorším 3 : 1 a tak poslat zápas do rozhodujícího třetího kola.
Jenže rozhodčí k nepochopení všech přihlížejících rozhodli i druhé kolo ve prospěch soupeře.
Aleš tak získal skvělé stříbro – tentokráte však s hořkou příchutí.

Junioři - do 140 cm

Junioři - nad 150 cm

Kuba

Reprezentace Kladna závodníky Kobry byla velice dobrá.
A také oceňuji kamarádskou atmosféru mezi našimi závodníky a
doprovodem.
Další závody nás čekají 19.5. v Praze.
Aleš

Nick

