Profesionální titulové zápasy

Profesionální divize ČSFu

pořádané pod hlavičkou ČSFu v roce 2017

Z profesionálními galavečery se doslova roztrhl pytel, především v druhé polovině roku. Tento trend již pozorujeme
delší dobu a je čím dál těžší obsazovat
zápasy, když se během prodlouženého
víkendu potkají například 4 galavečery.
Najít zápasníky i rozhodčí je doslova někdy oříšek, především díky nemocem,
kterým zápasníci v plném tréninku lehce
podlehnou. Určitě by pomohlo, kdyby se
některé přesunuly na jaro… ale samozřejmě to je vždy na organizátorech.
Na facebookových stránkách – skupina Volné nabídky zápasů ČSFu pro
– naleznete vždy nabídky pro vaše zápasníky a zdarma je zde také můžete
zveřejňovat.
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Iron fight nigh 2, Jablonec n. Nisou
G-Titan´s night 8, Žatec
Noc Boje 8, Mariánské Lázně
TCB fight night 3, Slaný
Night of Warriors, Liberec
Yangames Fight Night, Praha
MG fight night 3, Pardubice
Den Rváčů 5 a 7, Plzeň
Galavečer bojových sportů, Mělník
Mystic Fight Night, Písek

CZECH NATIONAL WAKO PRO TITLE
24. února 2017, Heroes Gate 18, Praha
zek. Pokud se
najde někdo, kdo
by se této činnosti chtěl věnovat
s naší spoluprací, tak je v týmu
vítán.
Absence
žebříčku neměla během roku žádné
ohlasy veřejnosti.
A co nás čeká příští rok? V únoru
proběhne další ročník Iron fight night,
kde se představí domácí hvězdy. Velký
galavečer nás čeká hned v dubnu, kdy
se Češi postaví Číňanům. Můžeme již
zmínit jména jako Kerlehová, Mašková,
Soukup, Hutník, Sivák, Holec, Hunanyan
a další… A na konci roku se vrátí kickbox
po dvou letech do O2 arény. Samozřejmě k tomu se přidají tradiční galavečery
a sezóna bude opět v plném proudu.
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Daniel ŠKVOR vs. David Vinš
CZECH INTERNATIONAL WAKO PRO TITLE
9. června 2017, Den Rváčů 5, Plzeň

Martina JINDROVÁ vs. Aleksandra Krstic
WAKO PRO WORLD CHAMPION
30. září 2017, WAKO K-1 European Cup, Praha

Muži

Daniel ŠKVOR vs. Stefan Andjelkovic
CZECH INTERNATIONAL WAKO PRO TITLE
16. prosince 2017, Den Rváčů 7, Plzeň

Muži

Jan GREISIGER vs. Zbigniew Stawicki
EUMS TITLE

Kvantita titulových zápasů byla o něco
málo lepší než předešlý rok. Hlavním duelem byl zápas o titul mistra světa, který
získal Daniel Škvor, a díky tomu má otevřená jednání na další zápasy pro sezonu 2018 od WAKO.
Projekt CPF – CZECH PRO FIGHTERS – přestal zcela fungovat. Bohužel
organizátoři galavečerů nejsou zvyklí
nahlašovat výsledky svých gal, a tak se
k nim dostat by byla práce na plný úva-

Muži

29. prosince 2017, ME EUMS, Praha

Muži

Gor HARUTJUNJAN vs. Robert Vereyken
EUMS TITLE
29. prosince 2017, ME EUMS, Praha

Jan Greisiger

Ženy

Martina FENDRICHOVÁ vs. Viera Djulieta
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