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SPRÁVA
Supervisora z 5. turnaja, II. SLB 2017, Vranov n/T

__________________________________________________
Dátum a miesto: 20. Máj 2017 Telocvičňa SOŠ Drevárska Vranov n/T.
Rozhodcovia : M. Zajac – Š. Majoroši, M. Kovaľ, Mgr. Marko Bartko, Bc. M. Fedorňák.
Zástupca ŠTK : JUDr. J. Novotný
Účasť

: 39 boxerov z 13 oddielov.

Na turnaji 5. kola II. SLB pre rok 2017 vo Vranove nad Topľou sa zúčastnilo 10 mladších
žiakov, 9 starších žiakov, 4 mladší dorastenci, 6 starších dorastencov, dve ženy a 6 seniorov.
Po lekárskej prehliadke a vážení boli všetky preukazy boxerov skontrolované. Zápas č. 8
v kategórii starších žiakov vo váhe do 56 kg sa neuskutočnil, nakoľko boxer MBK Giraltovce
Timotej Bajcura sa nedostavil na lekársku prehliadku a oficiálne váženie. Jeho tréner p. Jozef Onufer
telefonicky oznámil, že menovaného nemôže zastihnúť v mieste jeho bydliska. Mimo oficiálnych
zápasov II. SLB bol vybojovaný aj 1 exhibičný zápas, nakoľko súperi boli rôznych vekových
kategórii. Tento zápas delegovaní rozhodcovia nerozhodovali ani nebol zapísaný do záznamu
o stretnutiach boxera.
Turnaj začal 11:00 hod. V ringu bolo vybojovaných spolu 19 duelov. Z toho 9x WP 3:0, 4x WP
2:1, 3x RSC, 2x ABD a jeden zápas bez boja. O 14:30 hod. bol 5. Turnaj II. SLB pre rok 2017
úspešne ukončený.
Počas turnaja bodovali a v ringu sa striedali dvaja skúsení a dvaja začínajúci rozhodcovia podľa
platných pravidiel AIBA a propozícii II. SLB pre rok 2017. Pred začiatkom boli rozhodcovia
poučení o zmenách v pravidlách AIBA platných od 26.4.2017. Aj začínajúci rozhodcovia pristúpili
k rozhodovaniu a bodovaniu zodpovedne, hoci sa nevyhli chybám v ringu, ktoré pramenili z ich
neskúsenosti. Po každom zápase boli upozornení na chyby ktorých sa dopustili. Aj napriek tomu, že
obaja začínajúci rozhodcovia sa doteraz boxu v žiadnej oblasti nevenovali prácu ringového
a bodového rozhodcu zvládli.
Za organizáciu turnaja patrí poďakovanie BK SM Vranov n/T na čele s Mgr. Mariánom
Smolákom.
Na záver chcem podotknúť, že na tento turnaj bolo nahlásených až 75 boxerov. Bohužiaľ podľa
váhových a vekových kategórii sa podarilo spárovať iba 20 zápasov.
Pochvala patrí aj trénerovi ŠKB Franek p. Michalovi Franekovi, ktorý meral cestu na východ
a turnaja sa spolu s tromi boxermi zúčastnil.
Vranov n/T 21. Máj 2017
Supervisor: Martin Zajac
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