
S P R Á V A hlavného rozhodcu – supervízora _____________________________________________________________  Názov akcie:       I. Slovenská liga boxu  Dátum:               18-19. februára 2017  sobota-nedeľa Miesto:               Športová hala Olympia NITRA Účasť :               58 boxerov z toho MŽ-8, SŽ-11, MD-12, SD-14 a M-13                              3 boxerky z toho MD-2 a 1 žena Rozhodcovia:      Ing.Jakubík – Jachman, Strnad, Bacskor, Horňák, Štibrány a M.Kiss                                  Pravidelne sa opakujúce dvojdňové turnaje I.SLB v Nitre a ostatných mestách SR ako aj tento prvý v roku 2017 majú podobný charakter, vždy s menšími odchylkami typickými pre jednotlivých organizátorov.          Po príchode oddielov na turnaj sa všetci zhromažďovali v zasadačke na poschodí haly, kde bolo váženie a lekárska prehliadka od 11.00 do 12.30 hod určená tak, aby sa dostavili oddiely z celého Slovenska.          Porada a žrebovanie boxerov od 13.30 hod prebiehalo bez problémov a podľa nového súťažného poriadku sa mali už vopred nahlasovať boxeri, aby každý vycestovaný mal súpera. Tento systém sa musí pre ďalšie turnaje I.SLB postupne zdokonalovať a každý oddiel túto povinnosť hlavne pre ostatné oddiely a vycestovanie ich boxerov, sa žiada aby dodržiaval.           V sobotu vo vylučovacích a finálových zápasoch v hmotnostiach kde boli len 2 boxeri bolo 24 zápasov. Z boxerov, ktorí nemali súpera sa zostavili 4 predzápasy so začiatkom  o 15.30 hod. Súťažné zápasy od 16.00 hod sa ukončili o 21.15 hod a podľa nových pravidiel AIBA sa vyhlasovali výsledky všetkých piatich bodových rozhodcov. Zmenili sa aj konečné verdikty a namiesto TKO sa opäť vyhlasujú výsledky zápasov RSC a AB-VZD. V ringu a na bodoch rozhodovali všetci 6 rozhodcovia v pravidelnom striedaní 1 v ringu a 5 na bodoch a tak sa po 15 zápase dohodla 15 minútová prestávka, ktorá sa presne dodržala.          Z 24 zápasov bolo 19x na body z toho 2x 3:2 a 1x 4:1 vo vyrovnanom zápase našich 2 reprezentantov a boxerov KO BC Galanta Filipa Meszároša a víťaza tohto duelu Viliama Tanka. V ďalších 5 zápasoch bol výsledok  4x RSC a 1x VZD.             Po skončení sobotňajších zápasov, usporiadatelia pripravili zasadačku na poschodí haly pre funkcionárov oddielov na malé posedenie a pohovor o boxe spolu s občerstvením.                     V nedeľu podľa rozpisu a programu bolo zostavených 8 zápasov, ale po lekárskej prehliadke 1 zápas nebol povolený a tak sa od 9.00 hod boxovalo 7 zápasov a všetky sa skončili na body. Z toho 2x 4:1 a 1x 3:2.           Menoslov účastníkov a ich oddielová príslušnosť na prvom turnaji I.SLB spolu s rozpisom zápasov a ich výsledkov s udelenými bodmi, bude v správe ŠTK a výsledky rozhodcov v správe predsedu KR, ktorému som odovzdal príslušné tabuľky.           Každoročne sa na prvom turnaji v novom roku zúčastňujú ako rozhodcovia členovia KR, aby tak v rámci úsporných opatrení na svojej porade nasadili rozhodcov na celú jarnú časť súťaží SBF.  Z kompletnej  5-člennej komisie rozhodcov na porade Jachman- Halásová, Lukáč, Štibrány a M.Jakubík, potom nerozhodovali len L.Lukáč ako hlásateľ na turnaji a S.Halásová zo zdravotných dôvodov.      Bratislava 21. februára  2017 Ing.Miroslav Jakubík – supervízor 



  


