Josef Máška, rodák z Putimi: V Kalifornii
vybojoval bronz
Pelhřimov - V Kalifornii, ekonomicky nejsilnějším státě USA, kde dominuje především
filmový a elektronický průmysl a jehož guvernér je veliký příznivec silového trojboje
(powerliftingu), Arnold Schwarzenegger (v roce 1966 byl mezinárodním mistrem Německa)
se sešli nejlepší závodníci z celého světa, aby zde poměřili své síly na světovém šampionátu
právě v silovém trojboji.
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Josef Máška vybojoval na mistrovství světa v silovém trojboji, které se konalo v USA, ve své
kategorii bronzovou medaili. Na snímku je Máška s českou vlajkou při vyhlášení nejlepších
borců v disciplíně benčpres, kde získal malou zlatou medaili.
Autor: archiv Josefa Mášky
K zisku titulu mistra světa v silovém trojboji chybělo Máškovi pouhých pět koligramů.
Únavná cesta
Vystoupení závodníků z Česka bylo poznamenáno dlouhou a únavnou cestou do dějiště
světového šampionátu, trvající téměř dva dny. V kategorii M2 měl papírové naděje na zisk
titulu mistra světa Josef Máška, rodák z Putimi, a to v kategorii do 100 kilogramů. Máška
svedl urputný boj s Američanem Rayem Baxterem a Japoncem Kenji Sasaki.
A byla to nádherná bitva, kdy se ve vedení vzájemně střídali. A až poslední pokus rozhodl o
vítězi.
Ve dřepu šel Máška prvním pokusem 250 kg „na jistotu“, stejně jako americký borec. Japonec
dal základ jen 240 kg. Druhým pokusem však Baxter zvýšil na 265 kg, Sasaki dal 257,5 kg a
dostal se tak před Jihočecha, který dal 255 kg.

Třetí pokus s 260 kg se ale Máškovi nezdařil, navíc se mu při něm obnovilo zranění zad, se
kterým zápolil již před odjezdem do Kalifornie, takže soupeři zvýšili svůj náskok. Toto
zranění pak poznamenalo jeho další pokusy. Přesto za výkon ze druhého pokusu dostal malou
bronzovou medaili za dřep.
Malé zlato
V benčpresu, který Josef Máška umí, začal opatrně na 195 kg, čímž se dostal do vedení.
Druhý pokus, kdy šel na 200 kg, sice vytlačil, ale rozhodčí mu ho neuznali. Po druhých
pokusech bylo toto pořadí: 1. Sasaki, 2. Baxter a 3. Máška. Teprve třetí pokus se Máškovi
vydařil a zapsal 200 kg v benčpresu, čímž získal malou zlatou medaili za tuto disciplínu. Po
dvojboji bylo pořadí: 1. Máška 455 kg, 2. Sasaki 455 kg, 3. Baxter 450 kg.
Rozhodoval tedy mrtvý tah. Po prvním pokusu s 255 kg byl Máška stále ve vedení, po
druhém pokusu na 262,5 kg se před něj dostal Baxter. Třetí, bohužel neplatný pokus s 267,5
kg, kdy šel na vítězství, jej definitivně připravil o zisk titulu mistra světa.
Scházelo k tomu pouhých 5 kilogramů. Souboj skončil vítězstvím Raye Baxtera, který na
tělesnou váhu vyhrál nad Japoncem Sasakim (oba 720 kg), na třetím místě skončil Josef
Máška se 717,5 kilogramy.
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