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SPRÁVA
Rozhodcu z priateľského medzištátneho zápasu
Maďarsko - Slovensko

__________________________________________________
Dátum a miesto: 24. september 2017 Budapešť Maďarsko.
Supervisor : P. Ajtai Hun.
Rozhodcovia: HUN – R. Juhász, V. Szűcz, Š. Babai.
SVK – P. Bacskor, M. Zajac, L. Lukáč.
V nedeľu 24. septembra 2017 sa v Budapešti uskutočnil charitatívny priateľský medzištátny
zápas v boxe mužov medzi výbermi Maďarska a Slovenska. Po príchode do dejiska zápasu cca
o 10:00 hod bolo oficiálne váženie a neskôr obed. O 13:30 hod. odštartovala samotná akcia
predzápasmi a o 16:00 hod. začal hlavný zápas medzi výbermi Maďarska a Slovenska. Po
predstavení borcov v jednotlivých hmotnostných kategóriách a rozhodcov si prezidenti oboch
federácii Zsolt Erdei a Tomi Kid Kováscs vymenili upomienkové darčeky, zazneli hymny oboch
štátov a začalo sa boxovať.
Všetky zápasy skončili verdiktom WP. Vo váhe do 60 kg. v bojovnom zápase zvíťazil náš Filip
Meszároš nad Tamásom Gombkoto. 64 kg Michal Takács jasne vybodoval Nicolu Sarcia. V ďalšom
dueli v tej istej hmotnostnej kategórii si s prehľadom počínal a zvíťazil Kubánec Cristian Martinéz
žijúci a trénujúci v KO Galanta nad Tamásom Kiltim. Martinéz by mal čoskoro získať Slovenské
občianstvo, čo bude určite prínosom pre Slovenský box a reprezentáciu. Vo váhe 69 kg debut vo
farbách SR zažil Martin Hyll, ktorý v dobrom zápase nestačil na Lászlá Kozáka a prehral WP.
Napriek tomu že Kozák je skúseným reprezentantom Maďarska so 150 zápasmi náš Martin Hýll mu
v zápase nič nedaroval a bojoval do poslednej sekundy. 75 kg. Michal Balaj prehral vo viac než
vyrovnanom zápase s Róbertom Cservenkom. Znova váha 75 kg. Andrej Csemez vybodoval Isaca
Oroyovwe. A na záver váha 81 kg. Matúš Strnisko suverénne porazil Pála Kovácsa, keď dominoval
vo všetkých kolách zápasu. Konečný verdikt po siedmich zápasoch v ringu: HUN – SVK 4:10.
Super výkon našich borcov, ale aj ich súperov prispel k tomu, že všetci zúčastnení sa bavili
kvalitným boxom.
Som rád, že som sa tejto vydarenej akcii mohol zúčastniť ako rozhodca.
P. Bacskor: 2xR – 5xJ
M. Zajac: 2xR – 5xJ
L. Lukáč: 1xR – 6xJ

Vranov n/T 25.september 2017
Rozhodca AIBA: Martin Zajac.
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