SPRÁVA

TMK SBF z TRETIEHO TURNAJA MLB

Tretí turnaj sa konal v termíne 5.-6. 5. 2018 v Bratislave a organizoval ho už tradične pod názvom
Memoriál Š. Matejčíka BCS Bratislava. Hlavné mesto, je vždy lákadlo a zúčastnili sa ho aj kluby, ktoré
inak hlavnú súťaž ignorujú. Spolu so zahraničnými klubmi z Maďarska, Česka a Poľska tvorili rekordnú
účasť 164 boxerov. V prvej aj druhej správe sme dopredu informovali, že pravidlá - propozície
organizovania súťaže vo všetkých vekových a rodových kategóriách sa budú určite meniť. Je nutné
zopakovať tento poznatok, že až kompletný prvý ročník ukáže všetky klady a zápory v jej organizácii
a že na základe skúseností nebude problém pravidlá upraviť. Na jednom sa však TMK, ŠTK a KR určite
zhodnú. Je to vždy dodržanie platných pravidiel AIBA a že nikdy sa turnaj nebude riadiť pravidlom
„však nech sa boxuje“. Aj na turnaji v Bratislave, tak ako v prvých dvoch turnajoch, sa v plnej miere
ukázali klady tejto súťaže a tak ako v predchádzajúcich turnajoch i teraz treba pochváliť prácu
supervízora, rozhodcov a ŠTK v prísnom dodržaní pravidiel pri vážení, losovaní a bodovaní.

Čo patrí k spomínaním kladom tejto medzinárodnej súťaže? Hlavne to, že sa realizuje hlavný
zámer súťaže, ktorým je medzinárodná konfrontácia na klubovej úrovni. Česko na prvý turnaj
a Maďarsko na tento tretí turnaj okrem klubov vyslali aj reprezentácie žiakov a ml.dorastu. Naši
najlepší žiaci a ml.dorastenci s týmito reprezentantmi vybojovali výborné zápasy. Na druhom turnaji,
ktorý organizoval ŠK Miko Fif-box Kamenica n/C to bola účasť ukrajinských a poľských
st.dorastencov a mužov a naši st.dorastenci a muži vybojovali s nimi výborné zápasy. Cieľ súťaže sa
teda plní na výbornú a už niet pochýb, že aj v Poľsku, ČR a Maďarsku si získava popularitu. Prisľúbené
sú účasti Chorvátov, Slovincov, Rakúšanov a Ukrajincov. Pravidelné súperenie našich boxerov
s boxermi z týchto krajín určite kladne zapôsobí na kvalitu nášho boxu.
Už po troch turnajoch sa ukazujú skutočnosti, ktoré treba v pravidlách tejto súťaže upraviť. TMK
spolu s ŠTK určite budú meniť časový rozvrh súťaže, zrušiť povinnosť odboxovať finále už v sobotu
v prípade, že to z časového hľadiska nie je možné stihnúť, posilniť ŠTK na turnajoch a to vrátane
techniky a doplniť možno aj povinnosť nahlásenia klubov s počtom boxerov vopred, do určitého
termínu, aby sa v prípade potreby dal upraviť program aj pre konkrétny turnaj. Vyhneme sa tak
situácii, ktorá nastala v sobotnom programe, ktorý sa pretiahol do nočných hodín. Zároveň TMK
apeluje na všetky kluby SBF, aby neznehodnocovali súťaž a prácu organizátorov tým, že sa
nezúčastnia na nedeľnom programe v ktorom by mali ich boxeri boxovať finále, alebo boje
o 3.miesto. Nielen že tým strácajú svoj bodový zisk do tabuľky, ale je to v prvom rade maximálne
nekorektné voči súperom, ktorí na nedeľu pricestujú a chystajú sa na zápas.
Záverom treba skonštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť medzinárodnú súťaž, ktorá si získava
priaznivcov a ktorá po úpravách bude slúžiť výkonnostnému rastu všetkých účastníkov. Ďalšie kolo –
štvrté - sa uskutoční na jeseň v Košiciach, piate v poľskom Rybniku, šieste v Leviciach a záverečné
siedme vo Vranove n/T. Do ďalšieho ročníka o jedno kolo MLB má záujem už teraz BC Ostrava.
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