
Zápis TR č. 101 ze dne 9.11. 2021 
Přítomni: Marek Šimák, Jiří Kotiba, Radek Seman, Michal Soukup, Martin Klíč, Fejt 
Pavel, 

Vasil Larionov, Kamil Černý, Pavel Duda

Host: Václav Chocholoušek, Daniel Táborský, Svatopluk Žáček

Omluven: Konstantin Flachbart, Martin Svoboda

Program jednání:

1) Zahájení TR a odsouhlasení programu
2) Kontrola zápisu č. 100
3) Extraliga 
4) MEJ 
5) Hodnocení MČR kadetů a kadetek 2021
6) MČR 
7) Školení trenérů 
8) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT 
9) SCM 
10)Různé 

1) Jednání TR bylo zahájeno v 10.30h, program byl odsouhlasen

2) Kontrola zápisu č. 100 – provedeno 

Za TR dodržovat název pro Oblastní ligu Národní liga boxu

VV ČBA 5.10. neschválen návrh platit za každou osobu startovné na Oblastních 
kolech

TR opět navrhuje pro STK – ujednotit a dodržovat jednotné startovné pro všechny 
Oblastní soutěže: Startovné do 18ti let 100,- Kč a nad 18let 200,- Kč, dá se dát do 
nákladů. Na startovné je mnoho dotačních programů, které mohou kluby využít a 
dostat startovné zpět. např. NSA, Kraj, město, Hejtmanství atd.

STK dodat VV tabulky pro „celostátní soutěž Národní liga boxu“ za odboxovaná kola 
v sezóně 2021/2022
Pokud bude nalosovaný program NLB tak nejsou body pro ty co nemají soupeře. 
Pokud boxer nedorazí jsou jeho soupeři přičteny body za výhru. Remíza možná 
pouze ve školní mládeži.

3) Extraliga

Předložen koncept pro Extraligu Danem Táborským – TR doporučuje ke schválení 
VV
8kol v roce 2022 leden – prosinec
A+ na MT vs. Extraliga – upravit stutut reprezentanta 

4) MEJ – hodnocení v příloze



Návrh TR pro VV odměna stříbrná medaile David Polák 50.000,-  a trenéři RT 
Kotiba Jiří i osobní trenér Kubíček Jaroslav 10.000
Návrh TR pro VV zařazení David Polák od 1.1.2022 do A+ 

5) Hodnocení MČR kadetů a kadetek 2021

Turnaj byl díky situaci COVID 19 slabě obsazen. Rovněž bylo znát, že poslední 2 
roky nemohli boxeři získávat více zkušeností v zápasových soutěžích, byly vidět ve-
liké rozdíly v kvalitě boxerů.
I tak se na turnaji objevili kvalitní boxeři, kteří mohou získávat úspěchy na mez-
inárodní úrovni.
Jelikož se mistrovství konalo na konci roku, byl širší kádr reprezentace kadetů 
doplněn pouze boxery ročníků 2006, kteří i v příštím roce zůstanou v kategorii 
kadetů.
Pro výběr reprezentantů na plánované ME v roce 2022 by bylo vhodné uspořádat 
MČR kadetů 2022 v měsících březen/duben.
Zapsal TR kadetů Svoboda Martin

6) MČR 

Od 15.11. se tvoří nominace na MČR mužů a žen
Do příští TR:
Všichni RT dodají po proběhlých MČR nové členy RD

7) Školení trenérů

Na poslední chvíli přišla nabídka na možnost absolvovat kurz na trenérskou 
hvězdu – termín 5. – 7.12. Lausanne Švýcarsko termín přihlášek do 20.11. 

testy on-line (teorie), Fejt – předá Šimák (předáno)
        
       VOŠ ČUS - potvrzení účasti v kurzu
       Ing. Adam Pirner, 
       Milan Ondráško, 
       Aleš Včeliš, 
 
Výše uvedení se přihlásili na kurz obecné části na termín únor/březen 2022.

Školení a doškolení trenérů II.třídy - termín únor/březen 2022 místo a přesný da-
tum bude upřesněn dle kalendáře AIBA a ČBA

 
8) Zprávy trenérů RD – nominace a seznamy na MT a VT 

RT Kadetů 

Aktuální plán reprezentace kadetů

19. – 21.11. MT Schwerin (zrušeno)



Užší kádr reprezentace kadetů
54 kg Katrin Ivanovová - BC Krnov, 2006
57 kg Marie Poliaková – BC Trutnov, r.2006
52 kg Filip Horváth - BC STAR Plzeň, r. 2005
57 kg Vojtěch Bernáček – BC Trutnov, r.2005
50 kg David Karbaš – BC Bruiser Kroměříž, r.2005
66 kg Martin Rusňák - BC Chlumec, r.2005
Širší kádr reprezentace kadetů po konaném MČR:
46kg Samuel Klabeneš – Pražský rohovník, 2006
50kg Libor Kotlár - BC Krnov, 2006
50kg Marek Gaži - Viper Č. Lípa, 2006
52kg Matěj Šnajdr SK BOX Mělník 2005
54 kg Lukáš Matta - Bruiser Kroměříž, r.2005
54 kg Mário Rafael - Boxing King Klub - r.2006
57 kg František Horváth – BOX Havířov, r.2005
60 kg Antonio Hauer – Dukla Olomouc, r.2005
60 kg Marek Čejka - Bruiser Kroměříž, r. 2006
60 kg Ondřej Prkna - TJ Spratak Čelákovice, 2006
63 kg Richard Stoklas - Bruiser Kroměříž, r. 2006
66 kg Jakub Nohejl - Kutil Gym, r. 2006
70kg Rudolf Dlabal, BC Spartak Břeclav, r. 2006
75kg Denis Porubský – BOX Havířov, r.2005
75kg Marek Svoboda – BC Trutnov, r.2006
80 kg Jan Gomboš - BC Poruba Ostrava, r.2006
86 kg Roman Malý - BC Baník Sokolov, r.2006

RD dívek 
Předběžný termínový kalendář sezóna 2020/2021 2. Polovina
27.-28.11.21 MT Gieraltovice,PL – všechny kategorie ( Dvořáková, Hastrdlová, Sei-
friedová, Čajanová, Mahrová, Skořepová,Konečná, Gubová)
2.-3.12.21 Dvoudenní sparingy – všechny kategorie + hosté
8.-12.12.21 Memoriál Julia Tormy, Praha – juniorky ( Tótová, Gajdová, Hastrdlová, 
Seifriedov )
Školní mládež 2007 – 2008
Amálie Lantová 2007 50kg BC Šumperk
Julie Poledníková 2007 54kg BC Ostrava
Viktorie Jílková 2007 52kg BC YMCA Plzeň
Eliška Gubová 2008 42kg BC Baník Sokolov
Kadetky 2005 – 2006



Barbora Mahrová 2005 54kg BC DTJ Prostějov
Kristýna Čajanová 2005 60kg BC Opava
Sandra Skořepová 2005 63kg BC Jičín
Jaromíra Konečná
Juniorky 2003 – 2004
Claudia Tótová 2003 54kg Sportovní centrum boxing Olomouc
Veronika Gajdová 2003 60kg Boxing Praha
Anna Saifertová 2004 70kg BC Opava
Valentina Dvořáková 2004 70kg BC Sokol Mšené lázně
Lucie Hastrdlová 2004 57kg BC Liberec

RD ženy
Absence MT v ČR – bud MT v Klokočově termín 13. – 15.5. 2022
Dresy – RT Seman dodá seznam pro firmu Bail
MS žen přeloženo na březen 2022
RD muži 
V roce 2022 bude společný program pro členy A i B týmu ČR a SVK
Zpráva z MS mužů Bělehrad, Srbsko
23.10.-6.11.2021 - MS se zúčastnilo 510 boxeru z 88 státu ve 13 váhových kate-
goriích.
Na konci závěrečného soustředěni před MS se nakazili virem COVID-19 Petr Novák, 
Miloš Bartl , Martin Pinc, trenér Vasily Larionov a náhradní trenér Kamil Černý . 
Těsně před MS museli odjet do ČR.
Po rozhodnutí a konzultaci s prezidentem ČBA jsme řešili jestli jediný boxer, který 
měl negativny test-Maxim Schejbal bude na MS startovat. Bylo dohodnuto, že o 
Schejbala se postará trenér Slovenska Pavol Hlavačka. Jmenovaný trenér se o našeho 
boxera postaral a mnou i prezidentem ČBA mu bylo poděkováno.
80 kg. Maxim Schejbal – Umemura Ren, JPN prohra NB 0:4 2.kolo
Od začátku utkání byla vidět Schejbalova nervozita, byl to jeho první start na tak 
velké soutěži. Občas šel do útoku bez přípravy a dostával zbytečné údery. Náš 
reprezentant bojoval a také jemu se povedli úspěšné zásahy. První kolo skončilo 
těsně na body (u všech rozhodčích 9:10) pro Japonce. Do druhého kola Schejbal 
nastoupil s větším nasazením, začal aktivně a už to bylo hodně vyrovnané. V pulce 
druhého kola po střetu hlavami se Schejbalovi otevřelo obočí a doktor utkání zasta-
vil. Bodovalo se a výsledek byl 0:4 pro Japonce, tedy jeden rozhodčí už v druhém 
kole dával vyhrát našemu boxerovi. Japonec byl boxovatelný a škoda, že utkaní bylo 
ukončeno v druhem kole. Japonec další utkaní na MS prohrál.  
Zapsal Larionov Vasil

9) SCM  



VT SCM termíny do dalšího jednání TR 
Trenéři SCM aktualizují seznamy pro rok 2022

Aktualizovat Statut SCM 

4 roky jsou stejné peníze na SCM a vše se zdražuje, TR navrhuje gen. sekretáři 
prověřit možnost navýšení financí pro SCM (teď je i rozšíření do 23let.)

Ot. pro VV – kam patří boxeři SCM nově vzniklé Oblasti ? 

6) Různé: 

MT juniorů Memoriál Julia Tormy - z důvodu covidové situace se letošní ročník 
neuskuteční

Chocholoušek: 
Návh pro ČOV – KLUB Lávka 20.11. nejlepší závodnici v Covidu Jílková Viktorie a 
spolu s trenérem p. Jílek 
Schváleno
Chocholoušek: 
Nadace sportovní reprezentace 26. Ročník junioské kategorie za rok 2021 nevržen 
David Polák
Schváleno 

Jednání bylo ukončeno ve 14:30 hodin

Termín další jednání TR 6.12.  v 10.30h v Praze na Strahově 

Zapsal: Šimák Marek

  Na vědomí: 

 * členové TR

* členové VV ČBA

* sekretariát ČBA 

* Krejbychová, Plíva (webové stránky)

Přílohy:

Hodnocení MEJ

Celkem  226  boxerů

18.10.

57 kg  Josef Slepčík  x Samuel Zupko  (SVK)  Oba borci si dali odvetu z nedávného 
GP Slovakia. Jak už je obvyklé pro tyto nízké váhy, utkání bylo velmi pohyblivé. 
Nicméně opět jako na velké ceně padalo velmi málo úderů a výměn. Ze strany 



našeho boxera byl tento nedostatek markantnější než od soupeře a to minimálně 
dle rozhodčích. Josef toto utkání prohrál.  ( 2:3)

15.10.

63,5 kg   Samuel Korček  x EnriqueMemedova Kakulov  (ESP) V tomto utkání  na 
sebe narazili zhruba stejně vzrostlí borci, což byla Samova výhoda. Náš boxer první 
kolo trochu zaspal a nedařilo se mu byť v tlaku soupeře zasahovat. Od druhého kola 
dostal pokyn maximálně využít svůj fyzický potenciál a strhnul vedení na svou 
stranu. Stejně tak proběhlo i třetí kolo a i přes malou boxerskou vspělost náš borec 
zvítězil. (3:2)

18.10.

63,5 kg   Samuel Korček  xMatsvei Davydau  ( BLR)  Ve druhém duelu narazil Sam na 
zkušeného Bělorusa. Za celé tři kola se nepodařilo Samovi najít cestu jak zkrátit 
vzdálenost a zkušený soupeř každý jeho pokus kontroval. Jednoznačně si utkání 
pohlídal a zaslouženě zvítězil. Bohužel tím pro Sama turnaj skončil.  (0:5)

15.10.

67  kg   Kelvin  Soquessa   x  Kaanli Bilge Kaan  (TUR)  Kelvin začal svůj duel opatrně 
a snažil se silového menšího soupeře držet na distanc. To se mu ale dařilo první mi-
nutu, po které soupeř zkrátil vzdálenost a úderem na hlavu dostal našeho borce do 
počítání. Kelvin se již bohužel z problémů celý zápas nedostal a jednoznačně svůj 
duel prohrál.  (5:0)

16.10.

71  kg   Kristian Hodovanec   x  Djordje Smolovic  (MNE) Kristiánovi se vstup do tur-
naje absolutně nevydařil. Nebyl v optimální pohodě, a i přes účast osobního trenéra  
zkrátka nezvládl předvést výkon který by od něj byl očekáván.  Bohužel v tomto ut-
kání s domácím borcem prohrál.  ( 5:0)

15.10.

75  kg   Jindřich  Janečka  x  Nikolaos  Antonopoulos  ( GRE)  Boxer z Brna je velmi 
dobře fyzicky vybavený, ale boxer v podstatě začátečník. Řeka se mu přes to dařilo 
lépe kontrovat a v závěru utkání prokázal větší sílu a fyzickou připravenost ne sou-
peř. V tomto utkání Jindra zvítězil.  ( 3:2)

16.10.

75  kg   Jindřich  Janečka x William Cholov  ( BUL)  Ve druhém utkání narazil Jindra 
na techničtějšího boxera. Bulhar jasně dominoval v načasování svých akcí a jasně 
v tomto utkání zvítězil.  (5:0)

80  kg  Daniel Komárek  x  Anton Vinogradov ( EST) Daniel neměl špatný los a 
natrefil na Estonce, který byl trochu menší. Daniel má také ještě velmi málo zkuše-
ností, ale odboxoval vyrovnané utkání. Snažil se soupeře udržet na vzdálenost, ale 



to se mu bohužel ne vždy povedlo. Rozhodčí se přiklonili těsně na stranu Estonce.  
(2:3)

16.10.

86  kg   David Polák  x Stoev Georgi  ( BUL )   David nastoupil ke svému prvnímu 
představení a od začátku nenechal nikoho na pochybách. Celá tři kola soupeře 
předcházel a byť z ústupu a s nízkou variabilitou úderů byl v každém střetu přesný a 
následně zkrátka nic neinkasoval. Utkání jasně zvítězil. ( 5:0)

20.10.

 86  kg   David Polák  x Kevin Bery  (HUN)  Ve druhém utkání ( již o medaili) David 
narazil opět na silového soupeře, který se snažil bez přestání tlačit. Stejně jako 
v prvním utkáním si s tímto stylem David poradil a i přes stržený bod za údajné 
držení ve druhém kole a protest podaný Maďary po skončení utkání David postoupil 
do semifinále.  (3:2)

21.10.

86  kg   David Polák  x  Grebnevas Narunas  ( LTU)  V boji o finále si to David rozdal 
s Litevcem. Český „Muhamad“  soupeře opět roztančil, držel se stejné taktiky a v ut-
kání dominoval. Bylo znát že je to již třetí duel a David už nebyl v optimální fyzické 
formě. I tak jasně zvítězil a postoupil do finále. ( 5:0)

23.10.

86  kg   David Polák  x Tshghrikyan Henrik  ( ARM)  Do finálového duelu nastoupil 
David opět ve stylu těch předcházejících. Bohužel tentokrát se již projevil fyzický 
deficit. Soupeři se dařilo pohybem a tlakem Davida zavírat a tam bohužel náš Boxer 
inkasoval. David ve finále prohrál a odváží tak stříbrnou medaili.

Nárok na odměnu dle Ekonomické směrnice.

17.10.

+92  kg   Filp   Kočí   x    Alija Mesic  ( BiH )   Filip je zatím velmi málo zkušený 
boxer, ale co zvládne, umí výborně prodat. Do utkání vstoupil bez respektu a i pře 
dost nízkou aktivitu z obou stran první kolo vyhrál. Ve druhém kole bohužel došlo 
zřejmě k perforaci bubínku a v důsledku toho Filip druhé kolo prohrál. Ve třetím 
kole jasně ukázal, že utkání chce vyhrát více než soupeř. Bohužel rozhodčí se přik-
lonili na stranu bosenského sportovce.    ( 2:3 ) 

Zpráva ME Budva, Černá Hora – reprezentace dívky

Claudia Tótová CZE vs Irina MELNYK UKR – Claudie v tomto zápase proti o rok 
mladší Ukrajince vyhrává první kolo pouze 3:2, druhé zaslouženě prohrává 5:0. Ve 
třetím se snaží kolo vyhrát a bojuje. V mých očích přesněji zasahuje a dělá tlak. 
Bohužel po několika kvinčích padá na zem. Rozhodčí se přiklání ve třetím kole k U-



krajince. Claudie nebyla v nejlepší formě. Poslední čtvrtrok nás trápí zranění kolen. 
Toto zranění je nevratné, tedy chronické. Claudii chybí v kolenech kloubní maz. Po 
zátěži kolena otékají. Lečí se v  podobě aplikovaného kolagenu pomocí injekcí. 
Řešíme alternativu běhu ( treninky na rotopedu)

Veronika Gajdová CZE vs RUTKOWSKA POL – Veronika porazila Polku na turnaji 
v Gliwicích. Zde to zopakovala vyhrála jednoznačně 5:0 na body.

Veronika Gajdová CZE vs Nadezdha GOLUBAEVA RUS – V boji o medaili se potkala opět s nám, 
již známou soupeřkou s kterou se Verča utkala na turnaji v Srbsku a prohrála. Věřili jsme že Verča 
Rusku tentokrát porazí, Ruska totiž není žádný myslitel. Bohužel Verča neprodala, co umí a ne-
dokázala dodržet předem danou taktiku. Dle mě důvodem byla nezvládnutá nervozita, která je k oh-
ledu na stále nízký počet odboxovaných utkání u Verči celkem pochopitelná. Verča vystřelila 
obrovským tempem a velmi brzo dosáhla úspěchu.  Je to jen otázka zkušeností, které je ještě potřeba 
posbírat


