
Správa z 5.kola I.SLB v Leviciach.   Levický jarmok, ako aj 5.kolo I.SLB hostilo mesto Levice. Na turnaji sa zúčastnilo 69 boxerov z ktorých sa spárilo a vylosovalo 24 stretnutí  + 3 exhibície v sobotu a  v nedeľu 7 + 1 exhibícia. Žiaľ 2 finálové zápasy skončili už pri lekárskej prehliadke, čiže nedeľňajší program obsahoval len 5 zápasov a 1 exhibícia. Sumarizácia výsledkov je nasledovná:  WP  3 : 2 = 2x WP  4:1 = 7x WP  5:0 = 12x WO = 3x RSC = 2x KO s ochrannou lehotou = 1x KO bez ochran.lehoty = 2x AB-/vzdaním/= 2x  Bilancia bodovania nebola najoptimálnejšia, nakoľko až 5 duelov skončilo v pomere 4:1 čo sa odzrkadlilo aj v hodnotení. Delegovaní rozhodcovia sa na turnaj dostavili v plnom počte a načas. Ja osobne som rád, že sa medzi nás vrátil dlhoročný rozhodca AIBA p. Ivan Vincenc z Banskej Bystrice, ktorý tak urobil po niekoľko ročnej pauze.  Na tomto turnaji som mal debatu aj s AIBA rozhodcom JUDr. Radoslavom Šimonom ktorý bol účastníkom ME dorastencov v Bulharsku a doniesol pár noviniek ktoré Vám tlmočím.  1. Povel "TIME" sa dáva samostatne bez predchádzajúceho STOP  2. Krvácanie z nosa - ak borec krváca z nosa, pri prvom zastavení boja ho musí prehliadnuť lekár, či nejde o zlomeninu ! Prípadné ďalšie zastavenie už môže utrieť aj rozhodca, ale nemusí, to je na uváženie každého z Vás.  3. Tržná krvácajúca rana - tu treba posúdiť či nastala po čistom údere alebo po faule. Ak tržnú ranu spôsobil čistý úder a boxer nemôže pokračovať v boji, zranený boxer prehráva RSC I. Ak zranenie nastalo po neúmyselnom faule/v zápale boja sa zhlavičkovali /a u jedného borca vnikla tržná rana ktorá mu nedovoľuje pokračovať tento zápas sa doboduje, bez ohľadu na to, v ktorom kole sa to stalo. Ak tržnú ranu spôsobil faul úder sú 2 možnosti. 1., Ak je boxer schopný pokračovať v boji, ringový udelí W boxerovi za faul úder a stretnutie pokračuje. Tu treba vážne posúdiť či faul úder bol úmysel. Ak to bol úmysel, nasleduje okamžitá diskvalifikácia!  4.Ak boxer po faul údere nemôže pokračovať v boji, ringový napomenie a zároveň diskvalifikuje súpera.  5. Bodovanie - samozrejme že sa bodujú iba čisté údery a pri rovnosti bodov sa zohľadňuje aké údery padli. Príklad, boxer A dal 10 čistých rovných úderov, boxer B zasiahol súpera 6x rovným úderom a 4 x hákom respektíve zdvihákom. V tomto prípade vyhráva boxer B, nakoľko sa berie do úvahy jeho technika, čistota a rôznorodosť úderov.  6. Borec ktorý je rátaný a do 8 nie je pripravený k ďalšiemu boju, prehráva verdiktom KO bez ochrannej lehoty. 



7. Verdikt RSC, môže byť vyhlásený ak ringový rátal do 8, boxer je síce pripravený do ďalšieho kola, ale rozhodca usúdi jeho stav ako nedostačujúci.  8. Verdikt AB - vzdaním, môže byť vyhlásený iba počas kola a môže tak urobiť boxer alebo tréner. Ak sa vzdá počas 1 minútovej prestávky, zápas končí RSC.  Bolo by dobré, aby ste si tieto zmeny zafixovali aby supervisor nemusel meniť Vaše verdikty. Už teraz Vás vopred informujem, že v 1. polovici budúceho roka sa bude konať seminár všetkých rozhodcov a Vaša účasť bude nutná. Termín ako aj miesto konania bude včas avizované.  V Komárne 25.10.2017  Peter Jachman    


