
Zápis TR č. 100 ze dne 14.9. 2021 
Přítomni: Marek Šimák, Jiří Kotiba, Radek Seman, Michal Soukup, Martin Klíč, Fejt 
Pavel, Vasil Larionov, Kamil Černý, Konstantin Flachbart, Martin Svoboda, 

Host: Václav Chocholoušek, Daniel Táborský, 

Omluven: Pavel Duda,

Program jednán:

Zahájení a odsouhlasení programu

1) Zahájení TR, host a odsouhlasení programu
2) Kontrola zápisu č. 99
3) Soutěže v ČR
4) MEJ
5) MČR – nominace na MČR juniorů a školní mládeže
6) Školení trenérů
7) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT 
8) SCM – hodnocení VT 
9) Různé 

1) Jednání TR bylo zahájeno v 10h, program byl odsouhlasen

2) Kontrola zápisu č. 99 – provedeno 
Pro Terezii Krejbychovou bude do příští TR vypracován posudek pro AIBA na 
„náhradu“ za bandáže Bandex od RT Vasila Larionova.

Bod.č. 2. seznam dodán a pásy rozděleny do RT. 

Proběhli testy Casri pro členy RD Pinc, Bartl, Schejbal a Novák. Budou předány 
výsledky

3) Soutěže v ČR

Návrh TR pro VV – předložen koncept pro Extraligu Danem Táborským. 
Do Extraligy: Prostějov, Big Board Praha, Dubnice a Ústí nad Labem
Turnajovým způsobem výkendy.
TR doporučuje VV a STK projednat detaili (dvě váhy žen atd.) a schválit.

Nový sjednocený název oblastní ligy “Národní liga boxu”. 
VV Schváleno – upozornit prezidentem předsedy Oblastí aby dodržovali jednotný 
název.
Dále pro STK – TR navrhuje VV ujednotit a dodržovat jednotné startovné pro 
všechny Oblastní soutěže: Startovné do 18ti let 100,- Kč a nad 18let 200,- Kč.

Pro STK vytvořit propozice pro tuto soutěž, sjednotit body a startovné pro 
všechny.

Všichni startující na Oblastním kole (Národní lize boxu) budou pořadateli 
(Oblasti) platit startovné (od sezóny 2021/2022), které se dá dát do nákladů. Na 



startovné je mnoho dotačních programů, které mohou kluby využít a dostat star-
tovné zpět. např. NSA, Kraj, město, Hejtmanství atd.
Pokud bude sjednocené bodování muže být “Národní liga boxu” nejen krajskou, 
ale i celorepublikovou soutěží.       

4) MEJ – propozice na stránkách EUBC
Cena cca 28.000,-Kč
Juniorky Tothová, Gajdová, 
Junioři: 57kg Slepčík, Kročil 63,5kg Korček, Daníček, 67kg Sequesa, 71kg Hodo-
vanec, 7kg Janečka, Plachetka, 81kg Komárek, Fitan, 86kf Polák a  +92kg Kočí

5) MČR - nominace na MČR juniorů a školní mládeže
24. – 26.9.2021 MČR juniorů a juniorek Třeboň – do 1.9. – provedena a ro-
zeslána

15. – 17.10.2021 MČR školní mládeže v České Kamenici – do 20.9. připrava

6) Školení trenérů
Do další TR: - program školení - připravit do příště (Oblastní trenéři) návrhy 
testů on-line (teorie), testy ad.

       Praktická část bude  hlavně technicko taktická 
       Šimák, Kotiba, Fejt, Flachbart
       Školení trenérů III. třídy bude pro SOB 9. – 10.10. 2021 v Praze
 
7) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT

Hodnocení ME žáků – Sarajevo

ME v Bosně a Hercegovině se zúčastnilo celkem 25 zemí starého kontinentu.

Váha do 40 kg Kropog Dorian - celkem 17 boxerů ve váze. Dorian ve vyřazovacích 
bojích nastoupil proti soupeři z Chorvatska, kterému nedal šanci a hned v úvodním 
kole dostal soupeře pod tlak a po dvou počítání rozhodčí ukončil utkání R.S.C. 

Ve druhém utkání, ve které už šlo o medaili nastoupil Dorian proti soupeři z Řecka. 
Soupeř nebyl na tom tak dobře po technické stránce, ale předčil našeho boxera 
v síle. Dorian se snažil boxovat z ústupu, ale Řek nenechal nic náhodě a porazil 
našeho borce ve všech třech kolech.

Dorian tak skončil na 5 – 8. místě.

Váha do 50 kg Glovčík Tomáš - celkem 16 boxerů ve váze. Tomáš v prvním utkání 
narazil na soupeře ze Španělska. V prvním kolo bylo velmi vyrovnané. Ve druhém už 
Tomáš začal více útočit a v kombinacích dvou tří úderů trefoval soupeře. Ve třetím 
kole udržel koncentraci a bez problému dotáhl utkání do vítězného konce.

V druhém utkání o medaili nastoupil proti boxerovi z Ukrajiny. Soupeř byl kousek 
vyšší a dobře se pohyboval. Tomáš se snažil boxovat na kratší vzdálenost, ale Ukra-
jinec si jeho výpady pohlídal a sám přesně zasahoval. Tomáš prohrál na body, ale 
určitě odboxoval dobré utkání, proti pozdějšímu Mistru Evropy.

Tomáš tak skončil na 5. místě



Kluci mají před sebou ještě příští rok v kategorii žáků a věřím, že pokud budou na 
sobě dál pracovat, určitě se budou prát o medaile na mezinárodních akcí a taky na 
ME.

Zapsal RT mládeže Duda Pavel

Zpráva z MT Maribor  24.8. – 29.9. 2021

10 států        26  boxerů

Soquessa Kelvin  vs. Petriman Milan (HUN)  - Ve velmi vyrovnaném utkání oplatil 
maďar našemu borci porážku z červencového Eggeru (2:1). Kelvin naposled shazo-
val do váhy 64 a bohužel se to podepsalo na jeho fyzickém výkonu. Maďar turnaj 
vyhrál. Oba dva další dny spároval se švédy a oba sparingy jasně ovládl.

Hodovanets Kristián vs Adam Messibah ( Sui)  Kristián stejně jako Kelvin dělal na-
posled váhu 69 a přesto že boxoval s velmi zkušeným borcem tak technicky roz-
hodně nezaostával. Toto utkání ale prohrál 3:0. Také se projevil fyzický komfort a 
oba další sparingy jednoznačně vyhrál.

Korček Samuel vs Marco Alard (SWE)  Téměř celé Samovo utkání se odehrávalo na 
krátkou vzdálenost a výměna střídala výměnu. Náš borec je velmi dobře fyzicky při-
pravený a utkání 2:1 zvítězil.

Kořán Jakub  vs.  Ajhan Ozmen (MKD) Jakub svůj debut na mezinárodním turnaji sice 
nevyhrál ale ve velmi silovém a rychlém utkání podal velmi bojovný výkon. Utkání 
prohrál 3:0. Následující dva dny rovně absolvoval dva sparingy  se Švédem a maďa-
rem. 

Samuel Korček vs. Sinaj Štrukelj Kreč ( SlOV)  V tomto zápase narazil Sam na po-
hyblivějšího boxera a přes dobrou fyzičku to technicky nestačilo a utkání 2:1 
prohrál.  

Zisk bronzové medaile.

Janečka Jindřich vs. Dejan Leburič  (SLO)   Jindra maximálně využil svých výškových 
dispozic a přes viditelné technicko -  taktické chyby se mu podařilo v závěru dostat 
soupeře do počítání a zápas 3:0 zvítězil a po volné losu postoupil do finále 

Janečka Jindřich vs. Florian Begaj (SLO) I v tomto utkání, které bylo velmi fyzicky 
náročné Jindra zvítězil 2:1  a vez domů zlatou medaili za první místo a prémii 
1000,- e.

Zapsal asistent trenéra juniorů Kamil Černý

Návrh TR pro VV odměna pro Janeček Jindřich 3.000,- kč

Zpráva z MT Mistrovství Slezka dívek a žen – Gliwice 5.-10.9.2021
Trenéři: Martin Klíč, Daniel Táborský



Kadetky: Kristýna Čajanová (60kg)
Juniorky: Claudia Tótová (54kg)
Veronika Gajdová (60kg)
Anna Seifriedová (70kg)
Na mezinárodním turnaji se představily boxerky celkem z 14 zemí ( Kypr, Řecko, 
Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Norsko, Švédsko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Fran-
cie, Arménie, Česká republika a Polsko.
Kristýna Čajanová – 4 boxerky ve váze. V prvním zápase vyhrává Kristýna nad 
klubovou Polkou 5:0 na body. Ve finále prohrává 5:0 na body ze zkušenou Polskou 
reprezentantkou. Kristýna získala stříbro. Byl to její první úspěch na tak velkém tur-
naji
Anna Seifriedová – 4 boxerky ve váze. Hned na začátku 1.kola je Annička počítaná 
po úderu, aniž by byla otřesená, v zápětí nesmyslně znovu. Francouzká rozhodčí 
zápas po druhém počítání ukončuje. Nikdo nechápe proč. Anička má bronz, o který 
se nemohla porvat. V rámci turnaje absolvujeme ještě dva zápasové sparingy s 
Maďarkou a Polkou.
Claudia Tótová – 4 boxerky ve váze. V prvním zápase poráží bojovnou klubovou 
Polku, ve finále poráží Veroniku Zajícovou 4:1 na body a obhajuje loňské prvenství 
na tomto turnaji.
Veronika Gajdová – 11 boxerek ve váze. V prvním zápase poráží klubovou Polku 5:0 
na body. Druhý zápas vyhrává Verča bez boje, kde ji nenastoupila švédská 
reprezentantka. Třetí zápas vyhrává s Polkou 5:0 na body. Ve finále poráží 5:0 na 
body polskou jedničku a vícemistryni Evropy. Verča získává první místo.
Zapsal RT dívek a juniorek Martin Klíč

RD Ženy - Účast žen – Gliwice 5.-10.9.2021 – trenér Seman Radek a Čavajdová, vy-
losována soupeřka Sandra Kruk Polská jednička a vícemistryně světa. Ve skvělé 
zápase Kačka ukázala svoje přednosti, sílu v úderech a bojovnost. Na body prohrála 
4.1. 
Po dni volna jsem domluvil ještě sparing s Polkama .

Návrh TR pro VV - splnění dvou vítězných utkání na A turnaji a zisk zlaté medaile 
navrhuji odměnu 3000 Kč pro Veroniku Gajdovou a Claudii Tótovou
Zpráva z MT Vinnica , Ukrajina - 1.-2.7.2020
Širší kádr RD mužů 1.-2.7. se zúčastnil turnaje  Vinnicá, Ukrajina.
Den první 1.7.: 64 kg Novák Petr - Žigarov Maxim UKR( mistr Ukrajiny mužů 2021) 
vyhrál 3:0
69 kg Baťka Zdeněk - Todoschenko Rostislav UKR prohrál 0:3
75kg Bartl Miloš - Isakov Andrej UKR ( Mistr Ukrajiny U22, Mistr Evropy juniorů 
2019) prohrál 1:2
91 kg Hrivňák Pavol - Balanjuk Vladislav UKR prohrál 0:3
+91 Pinc Martin - Jurenko Ivan vyhrál 3:0
Den druhý 2.7.: Finále: 64 kg Novák Petr - Kovtun Igor UKR( Mistr Evropy juniorů 
2019, bronz z mistrovství Ukrajiny mužů 2021) vyhrál 3:0, 1.misto, cena nejlepšího 
boxera turnaje



+91 kg Pinc Martin soupeř nenastoupil, má zlato
Boj o 3.misto 69 kg Baťka Zdeněk - Žigarov Maxim UKR, prohra rsc 1.kolo
75 kg Bartl Miloš - Michajlov Bladislav UKR(mistr Evropy 2013, účastník OH v Rio 81 
kg) prohrál na body 0:3, dostal cenu nejbojovnějšího boxera turnajů
91 kg Hrivňák Pavol - Tokarčuk Olexij UKR( mistr Evropy juniorů 2019) prohrál na 
body 0:3
Vzhledem k tomu že Novák Petr vyhrál s přehledem dva zápasy s boxery na mez-
inárodní úrovni, navrhuji uznat potvrzení A+ týmu.
Zapsal RT mužů Vasil Larionov
Návrh TR pro VV odměna pro Petr Novák 3.000,- Kč a doplnit RD mužů A tým od 
Kelvin Sequesa a Kristián Hodovanec. 

8) SCM  
VT SCM proběhlo - 
21. – 28.8. Šumava SCM Praha a SCM Plzeň
1. – 7.8. Mikulov SCM Jihlava 
21.8 – 28.8. Prysk SCM Ústí
8. – 13.8. Beskydy SCM Ostrava (plus 22. – 31.8. SCM a RD juniorů Chorvatsko)

6) Různé: 

MT juniorů Memoriál Julia Tormy bude v termínu 9. – 11.12. 
Pavel Fejt - chybí starty pro RD žen na turnajích B (dle RT Semana většinou nejsou)

Žádost RT žen: o zařazeni bodu k projednání na VV uspořádat do budoucna (od 
příštího roku pravidelně) turnaj pro všechny kategorie dívek a žen. 
Požadavek se opírá o absenci takového turnaje v ČR a naši výkonnostně již slušnou 
základnu žen a dívek. Dále o vysoké ceny zahraničních turnajů a nákladné cestování 
mimo naší republiku.
Jako reprezentační trenér žen bych raději využil pro boxerský rozvoj našich děvčat 
domácí prostředí a naše rozhodčí.  
 Věřím, že by se v případě osloveni se najdou zájemci o pořádání uvedeného 
turnaje. 
Radek Seman RT žen

Svoboda martin ukázal dresy pro RT. Dolaďuje se smlouva s dodavatelem.

Fejt Pavel 
- Navýšení věkové hranici pro SCM z 18 na 22 let, kterou schválil VV ČBA, be-

reme jako skvělé rozhodnutí, jelikož přechod z juniorů/ek do mužů a žen je 
velmi krizový. Jaké bude ale řešení navýšení nákladů, které automaticky 
vzniknou přijetím více členů do SCM? Náklady na ubytování a stravu se už i 
tak každý rok zvyšují. Např. Za Jihomoravskou oblast odhadujeme navýšení 
cca o 10 boxerů/ek. 

-



- Návrh pro VV zvýšení ceny registrace a registrování. Mohlo by to vyřešit další 
tok peněz do oblastí a popřípadě i do ČBA. Návrh 350,- registrace a zare-
gistrování boxera/ky. Berme v úvahu fakt, že se registrace dělá jednou za ži-
vot (pokud nedojde ke ztrátě). Nyní je 20,- registrace 50,- registrování.

Jednání bylo ukončeno ve 14:30 hodin

Termín další jednání TR 12.10.  v 10.30h v Praze na Strahově 

Zapsal: Šimák Marek

  Na vědomí: 

 * členové TR

* členové VV ČBA

* sekretariát ČBA 

* Krejbychová, Plíva (webové stránky)

Přílohy:

6) Zprávy trenérů RD
Plán reprezentace žáků do konce roku 2021

Říjen – Mistrovství ČR – výběr širšího kádru reprezentace – 24. 10. MT Záhřeb

Listopad – sraz širšího kádru reprezentace + soustředění společně se Slovenskem 
nebo MT

Prosinec -  MT Německo

RD Juniorů – příprava na MEJ po MČR Juniorů a juniorek

RD mužů: Plán přípravy RD mužů k MS.
 
19.-30.9.                              VT Litva
1.-3.10.                                MT GP Slovakia
4.10                                      Kontrola Casri
7.-22.10                               VT před MS (v jednání VT Srbsko)
26.10.-6.11                         MS Srbsko
Na MT GP Slovakia bude se rozhodovat o konečné nominace na MS Srbsko.

Vasil Larionov RT mužů


