
                                          S P R Á V A  z 2. turnaja Medzinárodnej ligy boxu SBF __________________________________________________  Dátum a miesto : 17-18. marca 2018 Mestská športová hala HUMENNÉ  Účasť boxerov   : 107 spolu muži a ženy                               100 mužov: MŽ-16, SŽ-21, MD-27, SD-15 a muži-21,                                   7 žien    :  SŽ-1, MD-2, SD-2 a ženy-2.    Účasť štátov       :  Poľsko  - 5 oddielov, Maďarsko a Ukrajina  Účasť SR            : Vsl. kraj - KBK Košice, ŠKB Stropkov, MBK Giraltovce, BCS Prešov,                                                                     BK Ždaňa, MŠK Vranov, Globál Vranov, Spilipo Sp.N.Ves,                                                            BT Tkáč KE, BC Humenné a Miko Fit Kamenica n/Cirokou.                                  Ssl. kraj - BCT Klín.                                 Zsl. kraj - ŠKP Bratislava, KO BC Galanta, BCS Nitra, ŠB Levice.                                     Rozhodcovia      : Ing.Miroslav Jakubík – hlavný -  supervízor,                               JUDr.R.Šimon, M.Strnad, Š.Majoroši, P.Bacskor, M.Zajac, M.Kovaľ a                                E.Kovacsová.    Zástupca ŠTK   :  J. Brandejsová                 Turnaj usporiadal ŠK Miko Fit Kamenica n/C. ako hlavný organizátor predseda oddielu Marian Miko pri tak veľkom počte účastníkov bez ťažkostí a problémov vo veľkej Mestskej športovej hale. Po tejto skúsenosti majú predpoklady na organizovanie ďalších športových podujatí v rámci SBF.           Úradne váženie, lekárska prehliadka a žrebovanie bolo na poschodí haly v zasadačke a všetky náležitosti potrebné k regulárnosti podujatia a pravidiel boxu boli splnené. Menšie ťažkosti boli u jedného oddielu z Poľska, lebo zabudli priniesť so sebou preukazy boxerov a bez preukazov sme im štart nepovolili. Po dlhšom rozhovore problém bol vyriešený a do začiatku zápasov 15.30 hod pri vzdialenosti cca 200 km autom doručili potrebné preukazy. Ubytovanie bolo zabezpečené v blízkosti haly 5 min. peši vo výbornom hotely Alibaba pravdepodobne pre nás s dohodnutou cenou lôžka 16,- Eur.          Zahraničných boxerov na turnaji zabezpečil Marián Miko a všetkých na porovnateľnej úrovni ako naši boxeri, lebo 19 zápasov vyhrali a 20 zápasov prehrali. Maďarskí výborní boxeri aj s juniorskými majstrami krajiny boli zo Szibcsu 5 zápasov vyhrali a len 1x prehrali. Poľskí boxeri boli z Tarnova a Rzesova 9x vyhrali a 16x prehrali a medzi sebou tiež mali aj majstra krajiny. Ukrajinskí boxeri mimoriadne tvrdí s asistentom reprezentačného trénera a majstrom Ukrajiny boli z Ľvova 7x vyhrali a 3x prehrali po vynikajúcich zápasoch s našimi F.Meszárošom, T.Zsoldom a s jedným boxerom z Maďarska. Zahraničná konfrontácie bola tak pre našich boxerov a trénerov veľkým prínosom.            V sobotu bolo v ringu vybojovaných 40 zápasov so začiatkom 15.40 hod a ukončením neskoro večer presne o 23.40 hod a tak celé podujatie trvalo 8 hodín. Po porade jury boli 2 krátke prestávky, počas ktorých usporiadateľ MLB zabezpečil teplé občerstvenie (pizze), obložené misy, kávu, čaj a minerálky. Pre zahraničných účastníkov ale aj pre našich to bola ukážka našej pohostinnosti a oddiel boxu Miko Fit Kamenica n/C. výborne reprezentoval seba ako aj našu SBF. Strhujúci výkon v ringu podal Lukáš Jalč jediný boxer usporiadajúceho 



oddielu Miko Fit a za neustáleho povzbudzovania domácich priaznivcov v ťažkom zápase nakoniec porazil boxera z Poľska 4:1               V nedeľu bolo rozpísaných 27 zápasov, ale po lekárskej prehliadke a následne 5x WO sa v priebehu 4 hodín ringu vybojovalo 22 zápasov v čase 9.15 až 13.25 hod. Počas celého turnaja bolo v hľadisku dosť divákov a ich častý potlesk svedčí, že zápasy mali výbornú úroveň. Tak ako v sobotu aj vo finále povzbudzovanie domácich fanúšikov podporilo boxera Lukáša Jalča na bojovný výkon s ďalším ešte silnejším súperom z Poľska, ale prehral 1:4.                V ringu a na bodoch sa striedali podľa schválenia VV SBF 7 rozhodcovia z dôvodu, aby pri náročnejších zápasoch a zahraničnej účasti mali rozhodcovia 1x prevažne po zápase v ringu voľno. Zo 62 vybojovaných zápasov a veľa krát na vynikajúcej úrovni bolo 3x KO ale všetky na spodok bez ochrannej lehoty. Rozhodcovia v ringu a na bodoch nemali žiadne nedostatky a chyby. Aj výsledky zápasov 4:1 bolo ich len 7, boli dosť vyrovnané a dokonca v jednom prípade sa ozýval piskot divákov. Dovoľujem si preto poznamenať, že skutočne pri výsledku 4:1 môže byť celý zápas veľmi vyrovnaný a rozhodca s obráteným výsledkom nemusí byť až tak omylný.               Tabuľku vyhodnotenia bodových rozhodcov po odoslaní bodových lístkov a výsledkovej listiny z každého zápasu vypracuje predseda KR, ktorému som odovzdal všetky písomnosti a ktorý percentuálne vyhodnotí úspešnosť rozhodcov v pomere k počtom bodovaných zápasov. Pre prácu supervízora, zapisovanie výsledkov zápasov do registračných preukazov, podpisovanie diplomov, sledovanie rozhodcov, sledovanie zápasov a celé dianie okolo ringu, nestihol som už presne evidovať počet bodovaných zápasov každého rozhodcu. Neoficiálne preto len uvádzam počet kôl a zápasov 4:1 u jednotlivých rozhodcov: JUDr.R.Šimon - v kole 5x v zápase 1x M.Strnad          - v kole 4x v zápase 1x Š.Majoroši        - v kole 8x v zápase 1x   P.Bacskor         - v kole 3x v zápase 0x M.Zajac            - v kole 2x v zápase 0x M.Kovaľ          - v kole 3x v zápase 2x E.Kovacsová    - v kole 3x v zápase 2x               Vynikajúca bola práca zástupkyne ŠTK J:Brandejsovej. Všetky potrebné písomnosti bodové lístky, tabuľky pre supervízora, súpisky borcov podľa jednotlivých oddielov, protokol a pre všetkých dostatočný počet programov zápasov, bol vždy načas k dispozícii. Navyše sa musela vysporiadať s prepisovaním rozmiestnenia bodových rozhodcov v počítači a zmenami ringového pre zdravotnú indispozíciu rozhodcu Š.Majorošiho, na ktorého mňa upozornil v jednom zápase ringový rozhodca, lebo po ukončení kola, nebol schopný podať ringovému bodový lístok. Do konca zápasov v sobotu som Š.Majorošiho  ďalej už nenechal rozhodovať. Po porade s koordinátorom komisie rozhodcov sme Š.Majorošiho vo finálových zápasoch v nedeľu nenasadili do ringu a nechali iba bodovať. Čo bolo dôvodom indispozície a ďalší postup v nasadzovaní, rozhodne komisia rozhodcov.              Tak ako na 1. turnaji MLB v Nitre aj na 2. turnaji usporiadateľ pripravil pre všetkých boxerov diplomy, medaile, ceny a vyhodnotil a odmenil sa aj najlepší boxer v každej vekovej kategórii, najlepší zahraničný boxer, ktorým bol boxer z Ukrajiny a najlepší slovenský boxer v kategórii dorastencov Patrik Valent ŠKP Bratislava a mužov Michal Takacs BCS Nitra.                                Bratislava 19. marca 2018   Hlavný rozhodca - supervízor: Ing.Miroslav Jakubík                         



                                                 


