Medzinárodné priateľské stretnutie Nitra-Rybník
Dňa 27.10 sme v meste pod Zoborom privítali družstvo Poľska. Pricestovali o 20hod., kde sa
po vzájomnej dohode uskutočnilo úradné váženie a lekárska prehliadka. Všetko prebehlo
v rámci pravidiel AIBA.
V sobotu (28.10.) o 17hod. sa začalo úvodné predstavovanie boxerov a rozhodcov. Na tomto
podujatí sa zúčastnili rozhodcovia: Radoslav Šimon, Branislav Štibráni, Martin Zajac, Peter
Bacskor a z Poľska AndrzejFilípek. Po dohovore -v rámci Fair Play sa rozhodcovia menili na
všetkých postoch čiže supervízorom boli všetci rozhodcovia rovnako na bodoch a aj v ringu.
V predbežných plánovaných deviatich stretnutiach sa nakoniec uskutočnilo len sedem
stretnutí. No predsa sa bolo na čo pozerať, lebo každý jeden zápas bol veľmi kvalitný
a vedený vo veľmi bojovnom a vysokom tempe.
Vo váhe do 51kg bojoval mladší dorastenec Ladislav Horváth s ArturomSkorupom. Ladislav
v tomto zápase prevýšil súpera po kondičnej aj taktickej stránke a zvíťazil s výsledkom WP.
Vo váhe do 64kg sa stretol Erik Pročka s Danielom Skorupom. Erik mal veľmi náročný zápas.
Poliak dobre kontroval nášho boxera. Zápas bol vyrovnaný so šťastným koncom pre Pročka a
zvíťazil s výsledkom WP. V 69kg Adam Vágo bojoval proti Pavlovi Masternakovi. V prvom
kole mal Adam problémy s ustriehnutím Poliaka. V ďalších dvoch kolách bol Adam
presvedčivejší, bojovnejší a vyhral na WP. V Elit kategórií vo váhe do 64kg sa predstavil
Michal Takács proti Alexandrovi Jasievicovi. Podľa odborníkov a nadšencov boxu to bol
najlepší zápas večera- bojovný, technický a takticko –vyspelý. Po skončení zápasu a verdikte
rozhodcov zaslúžene vyhral Takács na WP. Vo váhe do 69kg sa predstavil Tomáš Zöld proti
SebastianoviGermanekovi. Tomáš svojho súpera vybodoval a vyhral s výsledkom WP. Váha
75kg - Michael Ballai sa postavil proti DamianoviStanislavski. Michaelov súper bol vekovo
oveľa starší a skúsenejší boxer. Po dôslednom dodržaní taktických pokynov od trénerov
Ballai svoj zápas vyhral na WP. Vo váhe do 81kg Matúš Strnisko zápasil proti
MateuizoviVodinskim. Tento zápas bol od začiatku veľmi bojovný z oboch strán, pri ktorom
si borci nič nedarovali. Matúš po emočne vypätom konci zápasu nakoniec vyhral s výsledkom
WP u všetkých bodových rozhodcov.
Plná nitrianska športová hala tak po dlhšom čase znova videla kvalitný box v podaní
nitrianskych boxerov. Po stretnutí bola recepcia, kde sme všetci podebatovali o zápasoch a po
srdečnom rozhovore s poľskými priateľmi sme sa v dobrom rozišli a dohodli si ďalšie
spoločné stretnutia.

S pozdravom
Peter Bacskor

Športu zdar a boxu zvlášť!

