
Zápis č. 63 TR dne 31.5. 2016 

Přítomni: Marek Šimák, Vasil Larionov,  Jiří Kotiba, , Konstantin Flachbart,       

Omluveni: Miroslav Vrba, Martin Svoboda, , Pavel Duda, Petr Sušil, Radek Seman, Pavel Dostál

Host: Václav Chocholoušek

Program jednání:

1) Zahájení a odsouhlasení programu
2) Kontrola zápisu č. 62
3) Příprava na OH Park Lipno SCM – seznamy účastníků 
4) RD:  MT,  VT  i nominace 
5) školení trenérů na 1 hvězdu
6) Různé 

1) Jednání TR bylo zahájeno v 10h a program byl odsouhlasen
2) Kontrola zápisu č. 62 - provedena
3) Příprava na OH Park Lipno SCM

LIPNO – juniorská repre se zůčastní soustředění SCM na Lipně, budou mít zvlášť program pro přípravu
– příprava na MT Brandenburg. – Larionov.

V průběhu VT by měl být přítomen lékař nebo alespoň zdravotní dozor. Bude cca 110 lidí.

Turnaj SCM, doktor z Jičína? – zajistí Šimák, doktorka Kubová od Semana?.

Rozhodčí 6x, plachta – řeší se Fáber s fy Bail

 trička 100 ks za 100 Kč – zajistí Šimák.

Všechny SCM sebou 5x medicinbal, 3x  kettelbel, válečky, činky, tyče 2ks, dále - Trenéři - švihadla, 
tenisáky, lapy, šnůru na prádlo, kolíčky, ramínka.

Šimák zajistí vodní pytle na trénink, 

BAIL na turnaj 4xčerv.rukavice, 4xmodré rukavice – gen. Sekretář osloví na VV Ivoše Dvořáka.

Spolupráce s Kamil Černý: OP lipno 2016

 Na programu olympijského parku se budou společně podílet aktéři soustředění SCM a 
organizátoři náborového workshopu. ( Černý, Lacina + kdokoli ochotný fundovaný)

 Program tréninkových jednotek SCM bude doplněn aktivní prací s veřejností formou tzv. 
denního minikempu. viz. níže.

 dohodnutí ambasadoři : Kraj Rudolf, Žáček Svatopluk, Konečný Lukáš
 Nezbytnosti k turnaji: Jindřich Šindelář
 Výše zmínění kromě Lukáše byli vyrozuměni a budou obesláni s tabulkou, kam vyplní data své 

účasti pro sjednání ubytování

Po komunikaci s Pavlem Hynkem by bylo dobré vytvořit náborový leták, který použít při 
propagaci boxu v rámci OP Lipno 2016.



Měl by obsahovat Info o boxu a www, dále pak že by tento leták sloužil jako volná vstupenka 
na první trénink atd. Bude předloženo VV 9.6..
Ambasadoři budou mít přednášku pro členy VT SCM.
 

4) MT muži – 14– 26.6. –kvalifikace na OH v Baku -  Chládek, Král, Vaněček, Vrba, Žáček

Příprava na přátelské utkání v Bavorsko vs. ČR

E.Agateljan 64kg, V.Agateljan 69kg, Bambuch 75kg, Podlucký 81kg, Musil 91kg, Zezulka +91kg.

64kg – Chludil, Novák,    57kg Forejtek, Gorol, trenéři – Kotiba, Vrba, + rozhodčí.

UNIVERSIÁDA ? – Chládek, Bambuch, Vaněček.

MT ženy – dodá Pavel Dostál
9- 12.6.     MT Slovakia Boxing Cup do VV nominace

MT junioři

JUNIOŘI EVROPA – Šachbazjan 60kg, Kotrč 69kg, Bartůněk 81kg, Havel 91kg, Šálek +91kg.

ME juniorů nominace Anapa 6. – 15.6. 2016: 

Černé diamanty 09.-11.2016, 

Ostrava, Tatry  25.07. – 03.08.2016 soustředění,

 08. – 11.09.2016 Torma, 

Sokolov

Krnov  - 22.-23.10 2016 zaslán plakát viz příloha

Jako tradičně boxerský oddíl SÚS BOXINGU KRNOV připravuje 13. ročník VC města Krnova,účast na 
tomto mezinárodním juniorském turnaji potvrdili reprezentační výběry ČR,Slovenska,Polska,Maďarska
a Německa.

Turnaj podporuje ČBA,Moravskoslezský kraj,MÚ Krnov. 

ředitel turnaje Jaroslav Morbitzer

MT kadet



 Česká Reprezentace jede dle dlouhodobého plánu k přípravě na ME

....dne 14. a 15. května proběhl MT "o pohár Plzně" výsledky finále boxerského turnaje 

shrnutí finálových bojů:

V kategorii kadetů se do finále probojoval a jako první k zápasu nastoupil ve váze do 50kg Jiří 
Janoušek , soupeřem byl Ratajczak Erik z Polska. Jirka vítězí aktivním stylem ve všech třech kolech, 
získává zlato. 

Finále ve váze do 52kg ovládá opět český borec Jan Kapr, kdy vítězí TKO v prvním kole nad polským 
Baranowski Jakubem. 

Ve váze do 54kg prohrává domácí Zdeněk Daniel na body se soupeřem z Německa. 

František Bradáč (57kg) vítězí finálový souboj nad soupeřem z Maďarska.

Do 60 kg Petr Vytvar nestačil zastavit dobrého boxera z Maďarska, který se stále hrnul dopředu a 
trefoval Petra rychlými údery, prohráváme na body.

Venca Vlček a Jakub Karvánek si to ve váze do 63 kg rozdali o bronzovou medaili. Kuba byl od začátku 
méně aktivní a přesnější než Venca, který tento zápas vítězí. 

Posledním českým boxerem v kategorii kadetů byl Hamed Ahmid, který po velmi vyrovnaném zápase 
nakonec vítězí a získává zlatou medaili. 

MT Kaunas Litva 24.5 - 28.5.2016 

první den :
váha 50kg Jiří janoušek podlehl na body ve velice byrovnaném zápase borci z Běloruska .
František Bradáč váha 57kg a Miroslav Krupa ve váze 70kg si s přehledem poradili se svými soupeři z 
Litvy.
Petr Vytvar 60kg  v prvním kole po tvrdé kombinaci úderů vyhravá TKO taktéř nad soupeřem z Litvy.
Karvánek Jakub váha 63kg vyhravá bez boje jelikoý litevský soupeř se nedostavil do ringu.
Dominik Gloser váha 66kg a Pavel Nevečeřal váha 80kg se dostávají volným losem do semifinále.
 
druhý den :  
František Bradáč poráží 3:0 nb soupeře z Izraele, Petr Vytvar ve sporném zápase a začínající virozou 
prohrává těsně nb z soupeřem z Norska.
Jakub Karvánek vítězí nad borcem z Litvy 2:1 nb Dominik Gloser ve viditelně vítězném zápase sporně 
prohravá z litevcem, sami rozhodčí společně s trenérem soupeře se diví vyhlášenénu výsledku
Miroslav Krupa s jasnou převahou vyhrává ovšem pro jeho krvácení z nosu doktor ukončuje zápas a 
výhru připisují borci Litvy .V Posledním zápasu dne  si Pavel Nevečeřal připisuje na své konto ve svém 
50-tém zápase ve druhém kole výhru TKO.
 
třetí den : 
František Bradáč prohává 2:1nb s borcem Bogdanoviciusem z Litvy a získává tak stříbrnou medaili
Karvánek Jakub ve vyrovnaném zápase a zraněným ramenem prohrává svůj zápas s borcem Kianim z 
Israele
Nevečeřal Pavel vyhrává na litevcem Limantasem a získává pro českou výpravu zlato.
 
Česká výprava si z MT Kaunas Litva odváží :



Zlatého - Pavla Nevečeřala
stříbrného - Františka Bradáče a Jakuba Karvánka
bron v podání Dominik Gloser, Miroslav Krupa a Petr Vytvar
 
v součastné době nás ještě čeká před odjezdem na mistrovství evropy VT v Komárně a 
olimpijském centru Tata Maďarsko
v termínu 4.-10.6.2016
 
odjezd na evropský šampionát   ME 18. - 26.6.16
 
S pozdravem Bc.Petr Sušil

MT školní mládež

3. - 8. 6. 2016         Sraz reprezentace - Prostějov

9. - 12. 6. 2016       SLOVENSKO - Klin

11. - 14. 7. 2016     Sraz reprezentace před ME - Prostějov

15. - 24. 7. 2016     ME - Chorvatsko

Širší kádr repre

Tokár Robin  -  Škola boxu Ostrava

Bartůněk Filip  -  Champions Příbram

Bažo Tomáš  -  BK Baník Most

Štěpánek Dominik  -  BC Tonka Chanov

Horváth Marek  -  Škola boxu Ostrava

Plachetka Ladislav  -  Baník Karviná

Rous Pavel  -  BC Tonka Chanov

Bradáč Antonín  -  BC Jičín

Balog Martin  -  BC Lipník nad Bečvou

Schmidt Gerd  -  Dukla Olomouc

Hátle Jakub  -  BC Lokomotiva Trutnov

Beránek Miloslav  -  BC Brno

Řezníček Petr  -  Dukla Olomouc

5) školení trenérů na 1 hvězdu
Trenérské hvězdy – 10-11 trenérů dodat zbylé dotazníky



6) Různé 
Žádost RT Juniorů o posunutí mčr - Republika muži 02. – 04.12.2016

Z důvodu nemožnosti staru těch nejlepší juniorů – projedná VV

 Václav Chocholoušek 
Generální sekretář :
mimořádný kongres AIBA rozhodl o tom, že již na OH v Riu letos v srpnu budou moci startovat 
profesionální boxeři. 
Jejich kvalifikace proběhne ve dnech 30.6.16 – 9.7.16 ve Venezuele ve městě Vargas. Tam se koná 
kvalifikace AIBA pro WSB a APB a profiboxerů o zbylá 
místa v jednotlivých vahách. 
AIBA brzy oznámí kolik je volných míst pro tyto boxery v jednotlivých vahách. 
Pokud někdo z profiboxerů má zájem zkusit se kvalifikovat je nutné mě nakontaktovat, protože jedině 
přes Českou boxerskou asociaci je možné se přihlásit na kvalifikaci za ČR. 
Pokud by se stalo, že máme jako ČR v jedné váze kvalifikované 2 boxery rozhodne  ČBA zda-li poletí do
Ria amatér či profesionál. 
Zatím se z amatérů nikdo nekvalifikoval. 
Poslední možnost je kvalifikace amatérů v Baku od 16.6. – 25.6.2016. Tam letí Chládek ve váze 69 kg, 
Král ve váze do 75 kg, Vaněček ve váze do 91 kg. 
 
Přihlašování končí 23.6.2016 ve 24,00 hod. 
Aby se vše zvládlo  musím mít do úterý   21.6.2016 od případných zájemců údaje: 

-        naskenovaný platný pas 
-        váhu ve které chce boxer jít 
-        letenku tam i zpět ( naskenovanou ) 
-        medical Certificate Template – Appendic C  ( v příloze ) – naskenovat 
-         

Oslovuji tímto Lukáše Konečného, aby byl tak dobrý a tuto zprávu předal  potencionálním Českým 
profiboxerům.  Díky Lukáši. 
 

Jednání ukončeno ve 13.30hodin

Termín další jednání TR bude 28.6. 2016

   Zapsal: Šimák Marek

Na vědomí: 

 * členové TR



* členové VV ČBA

* sekretariát ČBA 

* p. Fejt (webové stránky)

* předseda KR p. Brožek 






