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Zápisnica z Valného zhromaždenia 

Slovenskej boxerskej federácie 
 

Akadémia Tomiho Kida Matúškovo, 29.12.2021 (16:00 hod.)  

 
 

Navrhnutý program: 

 

1. Privítanie 

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa 

zápisnice 

4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa 

mandátovej komisie 

5. Schvaľovanie programu 

6. Schválenie účtovej závierky za rok 2020 

7. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2020 

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020  

9. Prerokovanie rozpočtu SBF na rok 2021 

10. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné 

obdobie 2021  

11. Zmena Stanov SBF 

12. Schválenie volebného poriadku a voľba prezidenta SBF, členov 

VV a DK SBF 

13. Diskusia 

14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

15. Záver 

 
Bod č. 1 – Privítanie 

 

Prezident SBF Tomáš Kovács privítal delegátov a hostí na Valnom zhromaždení SBF (ďalej 

len VZ SBF), poďakoval im za prítomnosť a zdôraznil dôležitosť ich účasti vzhľadom na 

povinnosti vyplývajúce zo športového zákona, ktoré môže splniť jedine VZ SBF ako najvyšší 

orgán SBF, zvlášť dnes kedy sa uskutočnia voľby do orgánov SBF ako aj dôležitá zmena Stanov 

SBF. Pán prezident spomenul aj smutnú situáciu v Slovenskom športe kvôli pandémii, ktorá 

sužuje Slovensko a aj celý svet. Bol veľmi rád, že delegáti box klubov prišli a zaujímajú sa 

o dianie v našom športe a prejavili tak záujem podieľať sa na dôležitých úkonoch, ktoré sú pre 

Slovenský box práve dnes nevyhnutné. Pán prezident si je istý, že treba bojovať za šport a to aj 

napriek pandémii ako sa len dá. 

 

Ing. Tibor Hlavačka predniesol informáciu z prezentácie VZ SBF: VZ SBF sa zúčastňuje 23 

delegátov z pozvaných 36 delegátov, čo je v prepočte 63,89 %.  
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K bodu č. 2 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku  

 

Prezident SBF a navrhovaný predsedajúci Prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal hlasovať 

o rokovacom poriadku v znení ako bol elektronicky zaslaný. Prítomní delegáti rokovací 

poriadok schválili jednomyseľne (23 delegátov hlasovalo za). 

 

K bodu č. 3 – Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

 

Pán prezident Tomáš Kovács navrhol a predstavil predsedajúceho Valného zhromaždenia, pána 

prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD. Prítomní delegáti schválili predsedajúceho VZ SBF 

jednomyseľne (23 delegátov hlasovalo za).  

 

Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. určil za zapisovateľa zápisnice GS Ivanu 

Haršányovú a overovateľov pána Dušana Vaňu a pána Jozefa Pudmerického.  

 

K bodu č. 4 - Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová) a správa mandátovej 

komisie 

 

Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. navrhol zlúčenie mandátovej a  návrhovej 

komisie. Prítomní delegáti schválili zlúčenie komisií jednomyseľne. 

 

Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. navrhol za predsedu mandátovej a  

návrhovej komisie pána Ing. Tibora Hlavačku. Za ďalších členov komisie navrhol Andreja 

Horného a Ivanu Haršányovú. 

 

Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal o zložení pracovných komisií hlasovať a tieto 

návrhy bol schválené jednomyseľne. 

 

Predseda komisie Ing. Tibor Hlavačka na základe kontroly prezentácie konštatoval, že VZ SBF 

je uznášaniaschopné. Na schválenie návrhov, resp. uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, 

t.j. 12 hlasov. Poverenia klubov a prezenčné listiny odovzdala GS Ivana Haršányová 

Mandátovej komisii. Prezenčná listina bude poslaná ako príloha tejto zápisnice.  

 

K bodu č. 5 – Schvaľovanie programu  

 

Predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.  informoval prítomných delegátov, že 

navrhovaný program bol zaslaný vopred ako súčasť pozvánky dňa 29.11.2021 prostredníctvom 

emailu. Dal schváliť program so zmenou – doplnením bodu 12 o slová „schválenie volebného 

poriadku“. 

Program bol schválený jednomyseľne v nasledujúcom znení:  

1. Privítanie 

2. Schvaľovanie rokovacieho poriadku 

3. Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie 

5. Schvaľovanie programu 

6. Schválenie účtovej závierky za rok 2020 

7. Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2020  

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 

9. Schválenie rozpočtu SBF na rok 2021 

10. Schválenie audítora pre overenie výročnej správy za účtovné obdobie 2021  
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11. Zmena Stanov SBF 

12. Schválenie volebného poriadku a voľba prezidenta SBF, členov VV a DK SBF 

13. Diskusia 

14. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

15. Záver 

 

 

K bodu č. 6 – Schválenie účtovej závierky za rok 2020 

 

Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. pripomenul prítomným delegátom, že účtovná 

uzávierka ako aj výročná správa bola v dostatočnom časovom predstihu zaslaná klubom 

prostredníctvom emailu. Delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K účtovnej 

závierke neboli žiadne pripomienky. 

 

Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 

2020, účtovná závierka SBF za rok 2020 bola prítomnými delegátmi schválená 22 hlasmi, 1 

prítomný sa zdržal hlasovania. 

 

K bodu č. 7 - Prerokovanie výročnej správy za účtovné obdobie 2020 

 

Výročná správa SBF obsahovala okrem účtovnej závierky aj základné údaje o SBF a správu 

hospodárenia SBF. Prehľad vykonávaných činností, projektov a dosiahnutých športových 

výsledkov za rok 2020 odprezentoval prítomným Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. niekoľkými 

hlavnými informáciami.  

 

Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 

pripomienky. Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD.  oboznámil delegátov, že výročná 

správa sa len prerokúva, tzn. nebude sa hlasovať.  

 

K bodu č. 8 – Výročná správa Kontrolnej komisie za rok 2020 

 

Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. informoval prítomných delegátov, že Výročná 

správa Kontrolnej komisie za rok 2020 bola ako všetky potrebné dokumenty včas poslaná na 

kluby prostredníctvom emailu. 

Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 

pripomienky. Valné zhromaždenie správu zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 9 – Schválenie rozpočtu na rok 2021 

 

Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. dal slovo GS Ivane Haršányovej aby 

prítomným delegátom odprezentovala rozpočet na rok 2021. Slovenskej boxerskej federácie 

bolo pridelených 150 430 €. Delegátov informovala, že rozpočet SBF na rok 2021 bol 

zostavený na základe podmienok a percentuálneho delenia podľa Zákona o športe avšak keďže 

pandemická situácia trvala v roku 2021 viac ako jeden mesiac, percentuálne dodržanie je 

potrebné iba pri prevádzke a chode sekretariátu, tzn. 20.566 €. Tu je zahrnutých veľké 

množstvo položiek, ako napríklad mzdy, vedenie účtovníctva, členské poplatky AIBA, EUBC, 

údržba automobilu, web doména, overenie účtovnej závierky audítorom, právnické služby, 

účasti na kongresoch a pod. V rozpočte sa nachádza aj každoročná dotácia klubom, ktorú je 

SBF povinná rozdeliť klubom podľa počtu aktívnych športovcov v kluboch. Tu si dovolila 

generálna sekretárka klubom pripomenúť, že z tohto hľadiska je ich účasť na podujatiach SBF 
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dôležitá, nakoľko podľa Zákona o športe sa za aktívneho športovca považuje športovec do 23 

rokov s minimálne 3 účasťami na podujatiach SBF na Slovensku za 1 rok. Táto dotácia však 

nebola tento rok povinná pre SBF, avšak klubom sa financie v priebehu mesiaca december 

vyplatili. GS SBF ďalej informovala všetkých delegátov o opätovnom predĺžení použitia 

dotácie až do 31.3.2022 kvôli negatívnemu pôsobeniu pandémie na Slovenský šport. 

Informovala však kluby, že z účtovného hľadiska je toto predĺženie oveľa zložitejšie čo sa 

dokladov a účtovníctva týka. Je potrebné neustále sledovať financie a dať veľký pozor na ich 

použitie do 31.3.2022 a nepoužiť tak financie ktoré prídu už na rok 2022. 

Novou dlhodobou investíciou bola aj elektronizácia práce ŠTaMK - on-line nahlasovanie na 

turnaje SBF, ratingy, matrika, informačný systém boxu, štatistiky, toto všetko obsahuje alebo 

bude obsahovať nová digitalizácia webu.     

Predsedajúci dal hlasovať o prijatí návrhu na schválenie rozpočtu SBF pre rok 2021 a návrh bol 

schválený jednomyseľne.  

 

K bodu č. 10 – Schválenie audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné 

obdobie 2021 

 

Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predniesol návrh na audítora účtovnej 

závierky a výročnej správy za účtovné obdobie 2021 a to pani Ing. Máriu Moravčíkovú, číslo 

licencie SKAU 946. Pani Ing. Moravčíková realizovala overenie účtovnej závierky a výročnej 

správy SBF za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.  

Prítomným delegátom bol poskytnutý priestor na pripomienky. K danému bodu neboli žiadne 

pripomienky. Predsedajúci dal hlasovať o schválení audítora účtovnej závierky a výročnej 

správy za účtovné obdobie 2021 – pani Ing. Máriu Moravčíkovú, návrh bol schválený 

jednomyseľne.  

 

K bodu č. 11 – Zmena Stanov SBF 

 

Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predniesol návrh na zmenu Stanov 

SBF, ktorá bola zaslaná prostredníctvo emailu všetkým prítomným delegátom. Predniesol 

všetky body, ktorých sa zmena Stanov týka, ako napríklad zrušenie disciplinárnej komisie II. 

stupňa, zmena platby členského príspevku a pod. Doplnila sa v porovnaní s rozoslaným 

návrhom ešte navyše zmena skratky AIBA na IBA Prítomným delegátom bol poskytnutý 

priestor na pripomienky k Stanovám SBF. K danému bodu neboli žiadne pripomienky. 

Predsedajúci dal hlasovať o schválení zmien Stanov SBF. Zmeny Stanov SBF boli prítomnými 

delegátmi schválené jednomyseľne, t.j. 23 hlasov. 

 

K bodu č. 12 – Schválenie volebného poriadku a voľba prezidenta SBF, členov VV a DK 

SBF 

 

Predsedajúci pán JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. vyzval na hlasovanie za schválenie 

volebného poriadku, ktorý bol delegátom zaslaný vopred prostredníctvom emailu. Volebný 

poriadok bol schválený jednomyseľne, tzn. 23 hlasov za.  

 

Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. predstavil návrh kandidátov na voľby 

prezidenta SBF, členov VV a DK SBF. Pre voľbu prezidenta SBF bol navrhnutý kandidát pán 

Tomáš Kovács, ako členovia výkonného výboru SBF boli navrhnutý kandidáti pán Mgr. Boris 

Čavajda, Ing. Tomáš Dittinger, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., Mgr. Peter Seriš, MUDr. Pavol 

Varga, Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE a ako zástupca športovcov pán Andrej Csemez. Do 
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disciplinárnej komisie boli navrhnutý, ako predseda JUDr. Patrik Hrbek a ako podpredseda 

JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD. 

 

Pán predsedajúci zároveň vysvetlil prítomným delegátom priebeh volieb a následne ich vyzval 

k samotnému hlasovaniu. Voľba sa vykonávala vhodením upraveného volebného lístka do 

volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie, ktorá bola zvolená na predchádzajúcom Valnom 

zhromaždení na obdobie 4 rokov a dnes pracovala v zložení Juraj Stern a Ján Brandejs.  

 

Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. oboznámil prítomných delegátov 

s výsledkom tajnej voľby prezidenta SBF, členov VV a DK SBF. Za prezidenta SBF bol 

zvolený pán Tomáš Kovács s počtom hlasov 23, za členov VV boli zvolený Mgr. Boris Čavajda 

s počtom hlasov 20, Ing. Tomáš Dittinger s počtom hlasov 20, Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 

s počtom hlasov 23, Mgr. Peter Seriš s počtom hlasov 19, MUDr. Pavol Varga s počtom hlasov 

23, Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE s počtom hlasov 22 a ako zástupca športovcov pán Andrej 

Csemez s počtom hlasov 23. Do disciplinárnej komisie boli zvolení, ako predseda JUDr. Patrik 

Hrbek s počtom hlasov 22 a ako podpredseda JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD. s počtom hlasov 

23 čo znamená, že voľby prezidenta SBF, členov VV a DK SBF prebehli úspešne. 

 

K bodu č. 13 – Diskusia 

 

Pán predsedajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. poskytol priestor prítomným 

delegátom na diskusiu. 

Ako prvý sa vyjadril pán prezident Tomáš Kovács, ktorý rozprával o podpore boxeristov 

žiakov, ktorým by chcel finančne pomôcť za každý výjazd na ligu boxu na Slovensku. Jednalo 

by sa o reklamnú podporu od firiem zo Slovenska, ktoré by na každého žiackeho športovca 

mohli paušálne finančne prispieť. Vyzval všetkých prítomných o pomoc, ak by o niekom 

vedeli, kto by mal záujem prispieť aby sa obrátil naňho a spolu tak doriešia všetky potrebné 

detaily.      

 

O slovo sa prihlásil aj pán Mgr. Pavol Hlavačka, PhD., ktorý hovoril o potrebe reorganizovať 

najvyššiu ligovú súťaž na Slovensku z dôvodu, že 2-dňové medzinárodné ligy boxu nebudú pre 

covid situáciu možné a súčasná SLB neposkytuje dostatok možností štartovať pre skúsenejších 

boxerov. V stručnosti predniesol návrh na organizáciu „Superpohára SBF“, ktorý by sa 

organizoval v rámci podujatia SLB a štartovali by v ňom boxeri nad 10 zápasov, ktorí by boli 

do dvojíc losovaní. Taktiež by bola umožnené trénerom prihlásiť do tejto súťaže dobrovoľne aj 

svojich boxerov nad 5 zápasov, pokiaľ uznajú, že spĺňajú na to výkonnosť. Stručne pripomenul 

niekoľko ďalších pravidiel tejto súťaže, ktoré podrobnejšie preberie VV SBF na svojom 

najbližšom zasadnutí a oboznámi kluby s pravidlami tejto súťaže. Mgr. Pavol Hlavačka PhD. 

pripomenul, že tento návrh vzišiel z diskusie trénerov SBF a je na kluboch SBF, či budú mať 

záujem o nový model ligovej súťaže, alebo budú chcieť ostať pri súčasnom modeli SLB ako 

najvyššej ligovej súťaže SBF.  

Nikto z prítomných sa nevyslovil proti návrhu a do diskusie o možných pravidlách sa zapojilo 

viacero zúčastnených delegátov. 

 

Pán Andrej Horný navrhol ukončenie nahlasovania boxerov na turnaje už na utorok v týždni 

kedy boxerský turnaj bude. 

 

O slovo sa prihlásil aj pán František Horňák, ktorý navrhol váženie boxerov rozdeliť na 2 časy 

a to na 8:00 hodinu ráno a 13:00 hodinu po obede. Pán Brandejs však vysvetlil, že toto váženie 

na 2-krát je z hľadiska času, priestoru a zabezpečenia ľudí na samotnom turnaji nereálne. Pán 
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P. Hlavačka ešte vysvetlil, že váženie o 13:00 hodine by bolo neprípustné pre boxerov, ktorí 

musia pricestovať do dejiska turnaja už ráno so svojimi mladšími kolegami a museli by čakať 

na váženie až do 13:00.  

 

V diskusii pokračoval pán prezident Tomáš Kovács, ktorý informoval ohľadom spolupráce 

s viacerými krajinami a to Kubou, Maďarskom a Kosovom. Táto spolupráca by bola recipročná 

voči športovcom týchto krajín. S Maďarskom pán prezident zmluvu už podpísal avšak ostatné 

krajiny brzdí pandémia. Naplánoval aj boxerský turnaj, ktorý by mohol byť už 12.-13. marca 

2022 kde by sa stretli boxeri týchto krajín s našimi boxermi a to od žiakov až po mužov. 

 

K bodu č. 14 – Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení 

 

V zmysle záverov Návrhovej a mandátovej komisie boli prijaté uznesenia VZ SBF 

 

a) VZ SBF berie na vedomie: 

1. Správu mandátovej komisie 

2. Výročnú správu SBF (správa o hospodárení a činnosti SBF) 

3. Správu Kontrolnej komisie za rok 2020 

 

b) VZ SBF schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok pre VZ SBF 29.12.2021 tak ako bol predložený 

2. Program VZ SBF  

3. Predsedajúceho a členov pracovných orgánov VZ SBF: 

Predsedajúceho VZ SBF, pána prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD. 

Mandátová a návrhová komisia: 

Ing. Tibor Hlavačka  

GS Ivana Haršányová 

Andrej Horný 

4. Rozpočet na rok 2021 

5. Audítora účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie 2021 – pani 

Ing. Máriu Moravčíkovú 

6. Zmenu Stanov SBF tak ako bola navrhnutá 

7. Volebný poriadok SBF pre voľbu prezidenta SBF, členov VV a DK SBF 

8. Voľbu prezidenta SBF, členov VV a DK SBF nasledovne: 

Prezident SBF pán Tomáš Kovács 23 hlasov 

Členovia VV SBF  

Mgr. Boris Čavajda 20 hlasov 

Ing. Tomáš Dittinger 20 hlasov 

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD. 23 hlasov 

Mgr. Peter Seriš 19 hlasov 

MUDr. Pavol Varga 23 hlasov 

Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE 22 hlasov  

Zástupca športovcov Andrej Csemez 23 hlasov 

Predseda DK SBF JUDr. Patrik Hrbek 22 hlasov 

Podpredseda DK SBF JUDr. Peter Slávik 23 hlasov  

c) VZ SBF ukladá VV SBF: 

1. Zaoberať sa diskusnými príspevkami z tohto VZ SBF, konkrétne pána Kovácsa. 

2. ŠTaMK SBF spracovať návrhy na zmenu organizácie najvyššej ligovej súťaže 

v roku 2022. 

 



7 | S t r a n a  
 

Pán prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD. vyzval prítomných k hlasovaniu. Uznesenie 

z tohto VZ SBF bolo schválené prítomnými delegátmi jednomyseľne. 

 

 

K bodu 15 - Záver 

 

Pán predsedajúci, prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriš, PhD., spolu s pánom prezidentom SBF, 

Tomášom Kovácsom, všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil VZ SBF. 

 

 

V Galante, 29. decembra 2021 

 

 

Ivana Haršányová 

Zápisnicu VZ SBF zapísala 

 

 

 

      

Dušan Vaňo           Jozef Pudmerický 

Zápisnicu VZ SBF overil 03.01.2022  Zápisnicu VZ SBF overil 03.01.2022 
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2 Vain`ho 2hromattdenia SBF konan`ho dha 29.12.2021 v Mat`ζ kove

Trojalennd komisia v zloienil

predseda: lnt. Tibor Hlavatka
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Andrej Horni

Valn6ho zhroma'denia SBF konan6ho 29 12 2021 v Mat`ζ kove sa z6に asthuie:
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２VZ SBF sa okrem delegiitov z pozvanvch

bez prdva hlasovat.

Skrutitormi pri hlasovani budi:

lvana Ha156nyov6 Andr● HOrnψ

Hlasuje sa zdvihnutim hlasovacieho listka, ktoni ste obdr:ali pri prezentiicii a to:

Za zmenyv Stanoviich vratane pozmeiovacich niivrhov - dvotretinovou v5diinou,

hosti

こo pri zlこ astnenψ Ch        23      deleg6toch znamen6 
□

hlasov

hlasovza ine navrhv resp uznesenia nadpolov,こ nou vaここinou tj        13

V Mattlこ kove′ 29122021

lng. Tibor Hlavaaka

predseda komisie

lvana Hariinyovi
alen komisie
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Prezenこn61istina deleg6tov s hiasom rozhoduJ`cim na vz sB■ 29.■ 2.2021

Klub
meno a priezvisko

deleseta
Doverenie I

A/N I poqprs
prevzaue
listkov

1 ALPHA BOXING CtUB l.lALACKY 夕 」2タ / 4タンっ ノ
2 B BOX POVAZSKA BYSTRICA

3 BOX CLUB GLOBALVYCHOD →́ l

4 30X CtuB ROrvl KOI.lARNO J;Z.F rr. zelrrzt ′
、ylュく、_′ / ′´

5 BOX CLUB STAVBAR NITRA %ラ玲″ ιィタ″″ ′ い 、 /~
6 Box NG ctuB vEtKE titANY 〕r2`F7うい,′に″ャ ふ ι〃  功

`7 BOX CLUS ZLATE MORAVCE //  ノX/
8 BOX CLUB NOVE MESTO NAD VAHOM tll+urPr-L kca)f.lt ト 〃 だ

―́~

9 BCZ M CHALOVC[
′

10 BEST BO× ING CLUB ″あ″ )ク%クメ
~

ノ仁 /′ み
11 BOX CLUB SAltlSON π ″メ/」し夕をレリ/ × ″
12 BOXlNG TEAM GRUY イ

ヽ

13 BO× [RSKY KtUB SヽИ ´

'14 BOXING ACADEMY TRNAVA 20 n AI.r ?claA'lz 牛 /怯   /´ た

15 30XING CLUB HLOHOVEC tuoonla Thlt,tqEc ふ

`考

24 た
16 BOXING CLUB SFG ι脈

`し

oAと (、Iζ 4 るも 十
17 BUDOК AN SAMARIA ATTltハ ′2ι == た ′′ゝ ン た
18 G[NKIKAN BOX ACADEMY ″ /′ ′稔 ″ 4 4 本

19 KO BOX CtUB GAい NTA //M'r>> t-"t u:r nt- 4 ``11′
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4ヽ[STSKY BOX[RSKY KL∪ B

GIRALTOVC[ ノ酔/ヵυ″2 ″ / オ

21 POCZ BOXING TEAヽ4 ZLATE KLASY /於TI鷹 ″陀 l1/2 ハ ″そ
´
`ギ

`ゝ

ジ μ
22 PRO BO× TEAM NITRA

,

23 SIAM BOXING ACADEI.lY h*r.lfr,;. r6ta / / μ
24 SPORTOVY KLUBヽ41KO FIT BOX

25 SK ZAHORAK SKAL CA bε ′ ″ ′ 丼 ら ′2「レ み た み

26 SPoRTovY KLUB Boxu.lD srRoPKov

27

SPoRTovV KLUB Boxu SPARTAK

KoMARNo

SKOLA 30XU L[VICE 42ィィメ |″接/〃ン ′′ ‐
^パ

′

29 SPoRTovV KLUB PoLiclE BRATTSLAVA ″殉`/ん″あタ ″ ンι■

「

/
r Box cLUB ZDAiTA ″ ∠ ″ ″ ′ 性 J ″

TJS SPISSKA NOVA VES

32 UNDERGROUN D BOXING CL∪ B Aヽで 、為劇ヵAし〔″ ル ″ 髪 令 を
⌒

ヽ た
ぢ^ BO× ING KLUB HOt C ″″π詩えた―=′ ん 給 /

34 BoxtNG KLUB HoLia 夕ら́′を″″″ 升 ク 〃kン /
MSK VRANOV NAD TOpLOu

36 MaK VRANov NAD ToPLlou

艘
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Prezenこ n6:istina host:na VZ SBF′ 29.12202■

meno a priezvisko podpis
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