ZÁPIS
zo zasadnutia TMK SBF v Leviciach dňa 21.10.2017
Prítomní : Gabriel Kišš, Rafael Horváth, Pavol Hlavačka, Tibor Hlavačka
Neprítomný : Martin Gajdoš
Hostia : Tomáš Kovács, prezident SBF
Program:

1, Návrh skvalitnenia organizácie súťaženia mládeže
2, Návrh na vylepšenie situácie v ženskom boxe
3, Návrh nominácie na MT J.Tormu v Prahe – SD
- Návrh nominácie na MT ON Ústí n/L – MD
4, Rôzne

K bodu č. 1:
Súčasný stav:
Viacero klubov dáva prednosť nenáročným súťažiam , hlavne jednodňovým , ktoré sú organizované
formou našej druhej ligy. A táto skutočnosť nie je to len na Slovensku. V Čechách, v Poľsku
a v Maďarsku dokonca nemajú ani oficiálne celorepublikové súťaže mládeže, okrem majstrovstiev
krajiny. Organizujú jednodňové regionálne súťaže, ktoré sú síce otvorené pre celú krajinu
a primeranú zahraničnú účasť, ale v praxi to znamená skoro stále tú istú účasť boxerov z regiónu
a možnosť len stále tých istých súperov a dokonca aj určitú formu vyberania si súperov .
Navrhované zmeny:
Všetci členovia TMK ako aj T.Kovács informovali o svojich skúsenostiach s funkcionármi z vedenia
susedných boxerských zväzov, s ktorými na túto tému hovorili. Mali jednotný názor. Súčasné
jednodňové súťaže sú potrebné pre rozvoj základne a opodstatnenie existencie klubov na určitej
úrovni, ale neposkytujú možnosť rastu boxerov pre úroveň reprezentácie.
Navrhujú vytvorenie pravidelnej medzinárodnej súťaže ( alebo plánovanej) pre boxerov
v mládežníckych kategóriách, prípadne aj v kategórii seniorov. Takáto súťaž by zvýšila úroveň
športovej prípravy, ale aj úroveň hodnotenia boxu v jednotlivých krajinách. Spoločné jednania musia
dať tomuto návrhu presné pravidlá. V rozhovoroch už boli prezentované návrhy českej a maďarskej
strany, ale bez dohody všetkých zainteresovaných sú stále len v rovine návrhov a predstáv.
Jednania budú mať viacero dôležitých bodov, ako je spoločný kalendár, financovanie, spôsob
rozhodovania , vedenie súťaže a množstvo ďalších bodov , ktoré by obsahovali spoločné záväzné
propozície.
Tento návrh neobsahuje žiadne podrobnosti, ide o základný podnet na zlepšenie situácie v boxe, ale
podstatné je to, že podobný návrh- myslenie majú aj funkcionári zo susedných zväzov. Je ešte
dostatok času , aby sa do konca roka vykonali jednania a v prípade zhody názorov vytvorila takáto

spolupráca už pre budúci rok. Ak by VV SBF podporil túto myšlienku, treba menovať prípravnú
komisiu pre rokovania a prípravu návrhu súťaže.
K bodu 2:
Súčasný stav:
-V rámci súťaží SBF sú zápasy v kategórii dievčat a žien skôr náhodou ako pravidelnosťou. Je to preto
že ich počet ja tak malý , že len ťažko sa nájdu dvojice rovnakej váhy a veku.
-V rámci reprezentácie v kategórii dievčat a žien výborne reprezentuje SR Jessica Triebeľová
v kategórii ml.dorastu, ktorá vyhráva medzinárodné turnaje a obhájila v tomto roku aj titul majsterky
Európy. V kategóriách st.dorastu a žien sa zúčastnili v roku 2017 boxerky dvoch medzinárodných
turnajov, kde získali aj medailové umiestnenia a niektoré ženy sa na pozvanie ČBA zúčastnili
Majstrovstiev ČR pre rok 2017, kde Timea Kukyová získala titul Majsterky ČR.
- Príprava boxeriek bola doteraz čisto oddielovou záležitosťou. J. Triebeľová má výborné domáce
zázemie vrátane osobného trénera, ale ostatné boxerky majú prípravu len v oddieloch, bez plánu pre
zabezpečenie možných reprezentačných štartov. Preto aj finančné prostriedky určené pre
reprezentáciu v kategórii dievčat a žien čerpala v tomto roku zatiaľ len J. Triebeľová. SBF nemá
v súčasnom období reprezentačného trénera pre box dievčat a žien. V mesiacoch august
a september 2017 sa už uskutočnili dve krátkodobé sústredenia dievčat, ktoré sa zúčastňovali akcií
SBF pod vedením trénerky Veroniky Kalouskovej. Cestovné náklady si dievčatá platili sami,
ubytovanie, stravu a halu poskytol BCS Nitra. Plánované je ďalšie sústredenie spolu s reprezentáciou
ČR na termín 2.- 4. 11.2017 v Nitre , ale už na náklady SBF.
Navrhované riešenie pre VV SBF:
- Menovať trénera pre kategóriu dievčat a žien zodpovedného za plánovanie prípravy a štartov v
rámci reprezentácie.
- Na základe financií určených v rozpočte na dievčatá a ženy pre rok 2018 schváliť plán prípravy
a účasti našich dievčat a žien na primeraných medzinárodných akciách v roku 2018.
K bodu 3:
Návrh nominácie na MT J.Tormu v Prahe v dňoch 8.-12. 11.2017:
52 kg Roman Fialka, 56 kg Rudolf Pálenčár, 64 kg Patrik Valent, 69 kg Adam Vago, 75 kg Adrien
Amcha
Návrh nominácie na MT ON Ústí n/L v dňoch 16. – 19. 11. 2017:
Reprezentační tréneri MD Martin Gajdoš a Gabriel Kišš boli vyzvaní prostredníctvom emailu, aby na
zasadnutie TMK pripravili nomináciu na tento turnaj. Martin Gajdoš uviedol, že momentálne nevie
kto ako trénuje a následne sa vzdal funkcie reprezentačného trénera. Gabriel Kišš informoval, že zo
širšieho výberu reprezentácie nie všetci oslovení boxeri majú záujem cestovať na tento turnaj. Ďalej
uviedol, že Viktor Kišš sa nezúčastní pre plánovanú operáciu. Nominácia:
54 kg, Alexander Tankó, 57 kg Alex Triebeľ, 75kg Lukáš Fernéza, 80kg Marián Rúžička

K bodu č.4:
-Gabriel Kišš, tréner SŽ a MD navrhol verejné ohodnotenie reprezentantov v uvedených kategóriách
na podujatiach SBF. Tento návrh osobne prednese na VV SBF.
- Tibor Hlavačka vysvetlil a doplnil návrh organizácie práce TMK SBF, ktorý dostali členovia TMK
písomne.
- Tomáš Kovács informoval o rozbehnutých aktivitách vedenia zväzu ,ktoré sa týkajú aj práve
prejednávaných bodov.

V Leviciach 21.1.2017

zapísal : Tibor Hlavačka, predseda TMK SBF

