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LIGA

Simona a Michal Prstkovi
Máme za sebou další ročník ligy, na
které se stejně jako v minulém roce soutěžilo ve dvou disciplínách, a to v K-1
a thaiboxingu. Vyhlašované kategorie
byly od starších žáků a žákyň, přes juniory a juniorky, až po muže a ženy.
Hlavním cílem této soutěže je umožnit
začínajícím závodníkům a potažmo i jejich trenérům, aby jejich první zkušenosti
z ringu byly pozitivní - to znamená, aby
věděli, že budou nastupovat proti adekvátnímu soupeři, aby věděli, že v rámci
jednoho dne mají před sebou pouze jeden zápas.
Zkrátka jsme se snažili ponaučit z let
minulých, kdy v rámci „pavoukových“
soutěží proti sobě běžně nastupovali
závodníci se dvěma či třemi zápasy vs.
reprezentanti v dané váhové kategorii.
Velmi rádi vidíme, že závodníci, kteří
si odbyli své první zápasy v rámci ligy,
a stali se jejími vítězi, dnes reprezentují
Českou republiku na velkých soutěžích,
jako je MS či ME (např. Jakub Stelšovský
či Pavel Pilný).
A nyní trocha statistik. V tomto roce
se uskutečnilo celkem osm kol, původně bylo naplánováno kol šest, ale díky
zájmu ze stran závodníků i pořadatelů,
jsme se rozhodli dvě kola přidat. Celkem
se ligy účastnilo 38 klubů, 154 závodníků a proběhlo 78 zápasů. Z ligy vzešlo
dohromady 10 vítězů, kteří opět obdrželi
hodnotné ceny od našeho již tradičního partnera, prodejny s potřebami pro
bojové sporty a umění FIGHTSPORT.
Novinkou bylo omezení počtu kategorií,
a to pouze na A (nad 10 zápasů) a B (do

10 zápasů). Nicméně stále platilo, že
matchmaker ligy staví zápasy v rámci
kategorie B tak, aby proti sobě stáli bojovníci se stejnými či podobnými zkušenostmi. Sjednotilo se také bodování, kdy
zápasníci kategorie A i B obdrželi stejný
počet bodů.
Nutno podotknout, že průměrný počet zápasů na jedno kolo byl nižší než
v roce loňském. Většinou bylo hlavním
důvodem to, že se v rámci daného termínu sešlo více soutěží. Dalším důvodem,
který z úst trenérů slýchám stále častěji
je, že nemají zdaleka tolik nováčků, kteří
by chtěli začít zápasit, jako v minulosti.
Všeobecně je vidět, že „mladá krev“ má
spíše zájem pěstovat tento sport spíše
rekreačně, ale do ringu se tolik neženou.
Ale toť otázka.
Nyní pro Vás již připravujeme další
ročník, doufáme, že nám opět zachováte přízeň a budeme se nadále potkávat
v rámci kol ligy 2016.
Velmi děkujeme všem závodníkům
a trenérům, kteří se ligy v tomto roce
účastnili, a přejeme mnoho úspěchů na
dalších soutěžích.

