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SPRÁVA
Supervisora z 4. turnaja, I. SLB 2017 Košice

__________________________________________________
Dátum a miesto: 16-17. September 2014 Hotelová akadémia Košice.
Rozhodcovia : Zajac–Ing. M. Jakubík, Majoroši, Kovácsová, Maruška, Kovaľ, Strnad.
Zástupca ŠTK : poverený M. Zajac.
Účasť

: 49 boxerov z 10 oddielov.
MŠK Vranov, BK Ždaňa, ŠKP Bratislava, BCS Nitra,BC KO Galanta, Tkáč
BT, KBK Košice, Miko Fit, BSF Košice, BCS Prešov.

Na turnaji 4. kola I. SLB SBF v Košiciach sa zúčastnilo 5 mladších žiakov, 16 starších žiakov,
7 mladších dorastencov, 2 mladšie dorastenky, 8 starších dorastencov a 10 mužov a jedna žena.
Po lekárskej prehliadke a vážení boli všetky preukazy boxerov skontrolované. Jurry spolu
s prezidentom SBF rozhodla a dala možnosť štartovať v turnaji aj boxerom bez ZKB, ktorí mali
odboxovaný aspoň jeden zápas. Losovania sa zúčastnili všetci tréneri zúčastnených oddielov.
V ringu bolo počas dvoch dní vybojovaných spolu 20 zápasov. V sobotu 12 a v nedeľu 8.
V sobotu zápas č. 9. 68 kg. SŽ sa boxoval ako exhibícia nakoľko boxer BK Ždaňa Richard Moro
nemal odboxovaný ani jeden zápas nebol zaregistrovaný a nemal zaplatené členské SBF. V nedeľu
sa na lekársku prehliadku nedostavil a tým riadne nedokončil turnaj boxer BCS Prešov Lukáš
Labaško kategórii 91 kg. mužov. Počas turnaja bodovali 5 rozhodcovia podľa platný pravidiel AIBA
a propozícii I. SLB SBF pre rok 2017.
Ďakujem zúčastneným rozhodcom za odvedenú prácu v ringu aj na bodoch.
Je na škodu boxu, že niektoré kluby SBF sa nezúčastnili tohto turnaja ale vycestovali na oblastné
kolo do ČR. Je potrebné sa zamyslieť nad tým ako a čím chceme všetci prispieť k rozvoju a zvýšeniu
popularity boxu na Slovensku. Vďaka patrí tým oddielom, ktorí sa turnaja zúčastnili.
A na záver poďakovanie organizátorovi turnaja KBK Košice na čele s Pavlom Janočkom, ktorým
sa po rokoch podarilo znovu priniesť box do Košíc.
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Supervisor: Martin Zajac
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