
        SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava  S P R Á V A Supervisora z 1. kola, II. SLB, Ždaňa 2017 __________________________________________________  Dátum a miesto: 4. február 2017, Telocvičňa ZŠ Ždaňa  Rozhodcovia:  M. Zajac – Š. Majoroši, M. Kovaľ, V. Hakoš, Bc. P. Benčo Zástupca ŠTaMK: JUDr. J. Novotný Účasť:   46 boxerov z 20 oddielov.   Na turnaji 1. kola II. SLB pre rok 2017 v Ždani  sa zúčastnilo 7 mladších žiakov, 6 starších žiakov, 6 mladších dorastencov, 8 starších dorastencov a 17 seniorov.  Po lekárskej prehliadke a vážení boli všetky preukazy boxerov skontrolované a zaplatené členské SBF. Dva zápasy, č. 1 v kategórii mladších žiakov a č. 18 v kategórii mužov sa neuskutočnili,  nakoľko boxer MŠK Vranov Ján Zajac a Peter Matis BK TJ Ždaňa sa nedostavili na váženie a lekársku prehliadku, napriek tomu, že boli riadne nahlásení a zahrnutí do programu turnaja. Oboch zodpovední tréneri M. Gajdoš, resp. F. Michaľanský ústne ospravedlnili pre chorobu. Aj zápas č. 14 v kategórii SD by sa nekonal pre absenciu borca KBK Košice Saymonda Gažiho, ktorý sa na lekársku prehliadku a váženie nedostavil bez udania dôvodu, nakoľko tréner KBK Košice P. Janočko priviezol náhradu za tohto borca.  Turnaj začal po privítaní starostom obce o 11:00. V ringu bolo vybojovaných spolu 22 duelov.5x RSC, 1x RSCH, kde bola porazenému: Michal Petris ŠK Miko fit-box udelená a zapísaná ochranná lehota 30 dní, 2x ABD, 12x WP 3:0, 1x WP 2:0 a iba jeden duel skončil verdiktom WP 2:1. Počas turnaja bodovali a v ringu sa striedali dvaja skúsení a dvaja začínajúci rozhodcovia podľa platných pravidiel AIBA a propozícii II. SLB pre rok 2017. Pred začiatkom boli všetci poučení o zmenách v pravidlách AIBA platných od 19.12.2016. Aj začínajúci rozhodcovia pristúpili k rozhodovaniu a bodovaniu zodpovedne, hoci sa nevyhli malým chybám v ringu, ktoré pramenili s ich neskúsenosti. Po každom zápase boli upozornení na chyby ktorých sa dopustili, a počas ďalšieho účinkovania sa snažili ich odstrániť, čo sa im aj darilo. Bolo vidieť, že od zápasu k zápasu sa zlepšovali, a v ringu pôsobili istejšie a ráznejšie. Som presvedčený, že v nich rastú dôstojní rozhodcovia SBF.  Na záver patrí poďakovanie TJ BK Ždaňa na čele s Rafaelom Horváthom, za organizáciu turnaja na vysokej úrovni.  Prehľad bodovania rozhodcov:             1:2 v kole           1:2 v zápase Štefan Majoroši                   5                  1 Miroslav Kovaľ                   2                  0    Viktor Hakoš                   6                  0 Bc. Peter Benčo                   4                  0   Vranov n/T, 6.február 2017 Supervisor: Martin Zajac                         


