CZECH OPEN 2013
Přinášíme Vám průběh z mezinárodního turnaje v kickboxingu Czech Open 2013, který
se konal v pražské Aréně Sparty v Podvinném Mlýně, očima jednoho z reprezentantů Kobry
Kladno Aleše Hrácha.

Ahoj, za Kobru Kladno jsme startovali celkem tři, což
není mnoho, ale lepší než nic. Bylo to hodně náročný
hlavně na sedací svaly….čekání, čekání, čekání. Jako na
každé větší akci. Tak nějak to k tomu patří. Startovali jsme
v Lightcontactu a kicklightu.

První šel na tatami
Martin “FLASH” Tasutij
- lightcontact chlapci do 32 Kg) … měl dobře
našlápnuto z Kosa cupu, kterej ve své kategorii vyhrál před
čtrnácti dny.
Na tréninku jsme ještě zapracovali a doladili detaily.

Vyplatilo se.
Martin se snažil víc poslouchat a dělal,
to co jsme si natrénovali.

První zápas s přehledem 3:0 vyhrál a ve finále, k naší velké radosti, “smáznul” Chorvata a
tedy bylo veselo. Zlato !!!
A pro Martina velkej pohár. Vsadím boty, že s ním spal. :-D

Pak zase dlouhej prostoj, čekalo se na televizi …. začínali jsme s Frodem trochu vadnout.
Navíc se z repráků linula relaxační pomalá hudba, protože na velkém tatami, zrovna
probíhala soutěž forem a cvičilo se tai-či. Doufal jsem, že v téhle atmošce nebudem muset
“bouchat” 
Přání vyslyšeno … Frodo jde na lightcontact seniors -79Kg. V předkole celkem s
přehledem výhra na body. Pak v semifinále prohra s několikanásobným mistrem světa a
Evropy. A pak výhra v zápase o třetí místo.
Takže další placka, tentokrát bronzová.
No a pak jsem šel konečně já - po
6ti hodinovém čekání. Startoval jsem
poprvé v kategorii kicklight muži
-69Kg,hlavně pro radost.
Poslední dobou jsem se z pozice
trénujícího závodníka
přetransformoval na závodícího
trenéra.
Bylo to znát … fyzička držela, což mě
příjemně překvapilo, ale horší byla
adaptace na soupeře. Prostě bez
sparingů, které jsem v poslední době
vynechával to jde jen do určité míry.
První zápas prohra 2:1 na body. Zaspal jsem trochu první kolo a ve druhém, už jsem to
nestihnul úplně otočit.
A v zápase o třetí místo jsem podobně jako Frodo narazil na dalšího mistra světa ve
fullcontactu. Bylo to cítit … dostal jsem naskočený punch přímo na nos, až jsem si sednul na

zadek. Light to opravdu nebyl, nicméně rozhodčí to nechali…byl jsem trochu otřesený a na
soupeře jsem se nějak nemohl dostat. Ten kluk byl dlouhej jak tejden před vejplatou. Ale
odbouchal jsem i zbytek zápasu. Prohra 3:0 na body. Po dlouhý době bez placky, ale o to
větší motivace na MČR v listopadu.

Frodo šel ještě kicklight muži -79Kg. Vypadalo to dobře do chvíle, kdy na něj o hlavu
větší soupeř spadnul plnou vahou. Podle rozhodčích neúmyslně … no my, co neděláme
jenom kickbox a jsme rozhodčí i v jiných úpolových sportech, jsme se shodli, že v tom
úmysl byl.
Nebylo to zrovna fér, bylo to zbytečný a nebezpečný. Frodo vstal a jak se na člena Kobry
Kladno a nyní i vojáka sluší, neprotestoval.
Odbouchal zbytek zápasu v tempu a nedal znát zranění. K nepochopení nás všech prohrál 3:0
na body????
Na rozhodčích se “asi podepsal náročný den”.

Ale v tomto roce již pokolikáté ???
Já jako kouč a zdravotník, jsem Froda v zájmu zachování zdraví do dalšího zápasu nepustil.
Tohle trochu kazilo
celkový dojem z
turnaje. Proč jsou
kategorie
Lighcontact a
Fulcontact? Rozdíl
mezi nimi - v
současné době - je
zřejmě prakticky
jenom v tom, že
fullcontact je v
ringu. 

A ještě jedno
postesknutí –
neškodila by o
trochu větší podpora
ze strany dalších
členů našeho klubu,
kteří nás na
závodech
doprovázeli.
Aleš H.

