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SPRÁVA
Supervisora z 3. ročníka Slovakia Boxing Cup Triebeľ 2017

__________________________________________________
Dátum a miesto: 15-18 Jún 2017 Telocvičňa ZŠ Klin
Rozhodcovia: M. Zajac, M. Strnad, J. Jakubík - M. Kovaľ, P. Maruška, V. Skalický, Ing. J.
Fedorňák, Bc. Michal Fedorňák, Mgr. Marko Bartko, Dušan Rentka, M. Gajdoš a zahraniční
rozhodcovia CZE, HUN, AUT, ENG, SRI
Účasť: 336 boxerov z 20 štátov – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko,
Švédsko, Fínsko, Nemecko, Slovinsko, Rumunsko, Kazachstan, Rusko, Litva, Lotyšsko,
Anglicko, Taliansko, Slovinsko, Izrael, Srí Lanka
Po lekárskej prehliadke a vážení boli všetky preukazy boxerov skontrolované a zaradené podľa
vekových, rodových a váhových kategórii. Vzhľadom k časovému sklzu nedošlo k oficiálnemu
losovaniu, ale Jurry nasadila a rozlosovala jednotlivé váhové kategórie. V jednej váhe bolo
odvážených až desať borcov. Tým pádom bolo nutné boxovať už vo štvrtok večer.
Turnaj začal slávnostným nástupom vlajkonosičov jednotlivých štátov, supervisorov a rozhodcov
do ringu. Zaznel príhovor usporiadateľa turnaja p. Petra Triebeľa a zaznela hymna EU a SR.
Počas štyroch súťažných dní bolo odboxovaných cca. 270 zápasov v troch ringoch. Vo štvrtok sa
boxovalo v jednom ringu, v piatok v dvoch a v sobotu a nedeľu až v troch ringoch. Supervisorom
v ringu C bol p. Jaroslav Jakubík. Ráno od 8:00 do 9:00 hod. prebehla lekárska prehliadka
súťažiacich v daný deň. O 9:00 hod. začali samotné zápasy. Nakoľko sa boxovalo až do 19:00 hod,
resp. 17:00 hod. nedeľné finále, bol turnaj prerušovaný prestávkami na občerstvenie a jedlo pre
rozhodcov, lekárov, zapisovateľov, hlásateľov, časomieru a obsluhu gongu. Bodovali piati resp. traja
bodový rozhodcovia podľa toho či sa boxovalo v dvoch alebo troch ringoch. Turnaj prebiehal podľa
platných pravidiel AIBA.
Napriek tomu, že to bol doslova boxersky maratón Slovanskí aj zahraniční rozhodcovia pristúpili
k svojím povinnostiam zodpovedne a profesionálne. Turnaja sa zúčastnili aj naši začínajúci
rozhodcovia, ktorí boli do ringu nasadzovaní len v nevyhnutných prípadoch a väčšinou pôsobili ako
bodoví rozhodcovia. Som presvedčený, že to pre nich bola veľmi dobrá škola, a veľa sa naučili od
svojich skúsenejších kolegov. V ringu došlo aj k niekoľkým zraneniam – zranené lakte, rozbité hlavy
a roztrhnuté obočia.
O rozhodcov a lekárov bolo počas celého turnaja vzorne postarané. V sobotu večer boli vedúci
oddielov, tréneri a rozhodcovia pozvaní usporiadateľom turnaja p. Triebeľom na banket, kde sme
nadviazali nové priateľstvá a kontakty, a vymenili si upomienkové darčeky.
Finalisti boli ocenení medailami, diplomami, a dievčatá a ženy aj vypísanými šerpami. Ale aj
všetci ostatní zúčastnení bolo usporiadateľom obdarovaní upomienkovými darčekmi.
Na záver patrí veľké poďakovanie p. Petrovi Triebeľovi a jeho kolektívu za usporiadanie turnaja
na vysokej úrovni tak organizačnej ako aj športovej.
Ešte jeden osobný postreh: Taký veľký turnaj na Slovensku je raritou a prestížou v rámci Európy.
Je na škodu boxu, že viacej oddielov a boxerov zo Slovenska nevyužilo túto ponuku a nezúčastnilo
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sa turnaja, kde by mali možnosť boxerskej konfrontácie z boxermi iných krajín. Napr. Srí Lanka
pricestovala s reprezentantmi svojej krajiny a Taliansko s repre. v kategórii žien.
Vranov n/T 28 .Jún 2017
Supervisor: Martin Zajac

