
        SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA                Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: janko.boxing@gmail.com                                             S P R Á V A  Rozhodcu z MT Gran Prix Ústi nad Labem česká Republika 2017 __________________________________________________   Dátum a miesto:26.-29.júl 2017 Sportcentrum Sluneta Kliše Usti nad Labem, Česká Republika    Supervisor    :  Kusior - POL.  Rozhodcovia: Antoine BEL, Hynek CZE, Kachnič CZE, Muller CZE, Nechvátal CZE, Geyersbach GER, Zimmer GER, Dunar DEN, Goluch POL, Zajac SVK, Zawacki USA.            Bol to už 48 ročník GP Ústi nad Labem. Je to najstarší športový turnaj na území Českej Republiky.  Na turnaji  sa zúčastnilo 45 boxerov z ôsmich štátov: Belgicko, Česko, Nemecko, India, Holandsko, Poľsko, Srí Lanka, Slovensko. Bolo na škodu, že z pôvodne nahlásených 20 výprav sa turnaja zúčastnilo iba osem.        Na turnaj sme vycestovali v utorok o 13:00 hod. z Nitry kde som prevzal služobné vozidlo SBF, naložil trénera Dušana Bučka a po ceste boxerov Meszárosza, Nguyena a Michálka. Do Ústi sme dorazili o 18.00 hod. kde sme sa prezentovali a ubytovali v hotely Bohémia kde boli ubytované všetky výpravy. Každý deň ráno bolo váženie a lekárska prehliadka na ktorých sa striedali rozhodcovia podľa určenia supervisora. Na zápasy do haly Sluneta sme odchádzali o 15:00 hod. kde sme mali poradu so supervisorom, ktorý zhodnotil predchádzajúci deň a nasadil rozhodcov na zápasy. V sobotu doobeda bol pre rozhodcov pripravený výlet na hrad a zámoček Větruše.         V ringu bolo vybojovaných 36 duelov.  Ja som na tomto turnaji rozhodoval najviac zo všetkých zúčastnených rozhodcov a to 3 krát v ringu a 23 krát na bodoch, z toho vo finále jeden krát v ringu váhová kategória 91 kg. a 6 krát na bodoch.  Počas celého turnaja som bol raz: 4:1 v zápase medzi dvomi Čechmi. V zápase medzi Poliakom a Čechom kde som bol v ringu došlo k zraneniu najprv jedného a v ďalšom kole druhého borca. Zranenia vznikli po čistých úderoch, kde lekár Čecha uznal schopným pokračovať, ale  Poliaka v ďalšom kole lekár ďalej nepustil a zápas skončil RSC – I.         Výsledky našich: Filip Meszárosz 60kg. 4 borci. V semifinále Filip porazil Čecha Pavliuka jasne 5:0 a vo finále prehral s dvojnásobným olympionikom Gauravom z Indie 5:0. V každom kole chýbalo málo aby svojho súpera prebodoval. Filip boxoval bojovne a s nasadením a získal striebornú medailu. Kristián Nguen 64 kg. 7 boxerov prehral vo vyraďovačkách s boxerom z Nemecka Sopom bronzový z ME 2017 5:0. Kristián ťahal v každom kole za kratší koniec, ale verím, že nazbieral cenné skúsenosti z tohto turnaja. Dávid Michálek 91 kg. 7 boxerov. Vo vyraďovačkách sa stretol s boxerom z Belgicka Schlestraetom a podľahol mu 3:0 N.B. 28:29, 27:30, 26:30, 28:28, 28:28. Škoda posledného kola kedy bol Dávid po tvrdom údere na spodok počítaný a už sa nedokázal vyhecovať k otočeniu výsledku. Zápas to bol veľmi bojovný, hlavne dve kolá v podaní Dávida. Belgický boxer má už tri zápasy v profi v tomto roku. Na to som sa pýtal p. Kusiora, ktorý mi odpovedal, že štartovať môže nakoľko má povolenie Belgickej federácie boxu.          Turnaj hodnotím pozitívne nakoľko som nadviazal nové kontakty a rozšíril si poznatky od iných rozhodcov. Osobne ma teší pozvanie od prezidenta Českého boxu p. Sváťa Žáčka na Memoriál J. Tormu v Prahe.  Rozhodca  AIBA: Martin Zajac.                        
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