PRVÁ SLOVENSKÁ LIGA V BOXE
V dňoch 18.-19.3 2017 sa konal v Dubnici nad Váhom II. turnaj slovenskej ligy v boxe. Na
tento turnaj som bol nominovaný ako supervízor. Na bodoch a v ringu sa striedali títo
rozhodcovia: Peter Jachman, Ladislav Lukáč, Peter Maruška, Milan Strnád, Branislav
Štibrány a Richard Jakubík, ktorý sa ale turnaja nezúčastnil a ani bohužiaľ neospravedlnil
svoju neúčasť.
Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 70 boxerov a z toho7 mladších žiakov, 16 starších žiakov, 12
mladších dorastencov, 13 starších dorastencov a 14 mužov. Zo žien a dievčat sa zúčastnili dve
ženy a dve dorastenky.
Prvý deň o 11:00 sa začala lekárska prehliadka a následné váženie boxerov. Po kontrole
registračiek nasledovalo losovanie borcov, ktoré sa uskutočnilo po novom zavedení
prostredníctvom počítaču. Pred ligovými zápasmi sa odboxoval jeden predzápas, ktorý
rozhodoval p. Lukáč. Následne sme mohli vidieť 22 zápasov. 19 zápasov skončilo na WP, 1
zápas skončil na AB, 1 RSC a 1 DSQ. Po jedenástom zápase bola 15 minútová prestávka,
počas ktorej sme mohli vidieť priateľský ženský zápas medzi boxerkami z Nitry a Dubnice.
Druhý deň tohto turnaja bolo na pláne 10 zápasov. Z toho 6 zápasov sa skončilo na WP, 1
zápas sa skončil RSC v prvom kole, 1 DSQ a v dvoch zápasoch jeden borec nenastúpil do
zápasu.
Ku priebehu turnaja by som mal aj pár pripomienok. V hale, v ktorej sa boxovalo bolo
nedostatočne zabezpečené kúrenie a preto by som navrhoval aby sa do budúcna konali tieto
turnaje v mesiacoch jún a september, kedy netreba vykurovať halu.
Ďalej ma sklamal prístup p. R. Jakubíka, ktorý aj po výzve aby sa dostavil na turnaj,
nereagoval. Dúfam, že sa z toho vyvodia patričné dôsledky aby sa tomu do budúcna predišlo
a našla sa včas vhodná náhrada za rozhodcu, ktorý sa nedostavil.
S pozdravom Peter Bacskor! ☺
Športu zdar a boxu zvlášť!

