
        SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA                Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: janko.boxing@gmail.com                                             S P R Á V A  Supervisora z 4. turnaja, II. SLB, Družstevná pri Hornáde 2017 __________________________________________________  Dátum a miesto:  22. Apríl 2017 Kultúrny dom Družstevná pri Hornáde.  Rozhodcovia    :   M. Zajac – Š. Majoroši, E. Kovácsová, K. Janočko, Ing. J. Fedorňák. Zástupca ŠTK  :  JUDr. J. Novotný  Účasť                :  20 boxerov z 10 oddielov.            Na turnaji 4. kola II. SLB pre rok 2017 v Družstevnej pri Hornáde  sa zúčastnili dvaja mladší žiaci, 8 starších dorastencov a 10 seniorov.        Po lekárskej prehliadke a vážení boli všetky preukazy boxerov skontrolované a zaplatené členské SBF. Zápas č. 5 v kategórii starších dorastencov vo váhe do 91 kg sa neuskutočnil, nakoľko borec TJS Spišská Nová Ves Adrián Rerko sa nedostavil na lekársku prehliadku a oficiálne váženie. Jeho tréner p. Miroslav Čuj ho ústne ospravedlnil pre zranenie. Mimo oficiálnych zápasov II. SLB boli vybojované aj 6 exhibičné stretnutia, ktoré delegovaní rozhodcovia nerozhodovali, a tieto zápasy neboli zapísané do záznamu o stretnutiach boxera.     Turnaj začal 11:00. V ringu bolo vybojovaných spolu 9 duelov. Z toho 4x WP 3:0, 2x WP 2:1, 2x RSC, 1x ABD a jeden zápas bez boja.    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 všetci poučení o zmenách v pravidlách AIBA platných od 19.12.2016. Aj začínajúci rozhodcovia pristúpili k rozhodovaniu a bodovaniu zodpovedne, hoci sa nevyhli malým chybám v ringu, ktoré pramenili z ich neskúsenosti. Po každom zápase boli upozornení na chyby ktorých sa dopustili. Obaja začínajúci rozhodcovia viedli aj exhibičné zápasy v ringu, aby si viacej precvičili prácu ringového rozhodcu.     Turnaj prebiehal v tréningovom ringu, ktorý nemal predpísané rozmery podľa pravidiel boxu AIBA a nemal vyvýšenú platformu. Nakoľko bol tento ring schválený ŠTaMK a SBF, bol skontrolovaný supervisorom hlavne s ohľadom na ochranu boxerov, a bol uznaný za spôsobilý na konanie turnaja II. SLB SBF podľa súťažného poriadku SBF pre rok 2017.    Pre rozhodcov bolo pripravené občerstvenie a pohostenie, za čo patrí  poďakovanie usporiadateľskému oddielu Tkáč Boxing Team na čele s Gabrielom Tkáčom, za organizáciu turnaja.   Vranov n/T 24 . Apríl 2017  Supervisor: Martin Zajac                                         
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