USKUTEČNĚNÍ MEZINÁRODNÍHO
TURNAJE MLÁDEŽE V BOXU
V "Š e ř í k o v c e" NA SLOVANECH
pod názvem „Osvobození města Plzně 1945
Box club Ondřeje Stacha Plzeň o.s. plánuje uskutečnit ve dnech 11. – 12. května
2013 mezinárodní turnaj mládeže v boxu pod názvem „Osvobození města Plzně
1945“ v „KD Šeříkovka“. Tento turnaj navazuje na první poválečné boxerské utkání
mezi reprezentacemi ČSR a Polska, které se uskutečnilo v osvobozené Plzni dne 19.
května 1946 v „Pekle“ a mezinárodní utkání reprezentací Česka a Polska, které náš
club realizoval v Plzni v Šeříkovce dne 5. května 2012.
Chceme v Plzni založit úplně novou tradici a tento dvoudenní mládežnický turnaj
opakovat každoročně. Na turnaj již přislíbily účast reprezentace Polska, Slovenska,
Německa a Lotyšska. Účelem mezinárodního mládežnického turnaje je našim mladým
boxerům umožnit porovnání ve výkonnosti s nejlepšími evropskými boxery. Současně tak
plzeňským divákům umožníme shlédnutí zajímavých a napínavých duelů v tomto
krásném olympijském sportu. Rovněž věříme, že můžeme tímto turnajem pomoci
nasměrovat volnočasové aktivity mladých diváků a dostat tak mládež z ulice do
tělocvičen.
Tento turnaj se bude konat v KD Šeříkovka ve dnech 11.05.2013 (sobota), kdy se
uskuteční semifinálové duely od 10.00 hod. ráno a předpokládaný konec zápasů je kolem
21.00 hod. Následující den 12.05.2013 (neděle) se uskuteční finálové zápasy a souboje o
třetí místo s plánovaným časem od 9.00 hod. do 12.00 hod. Tento turnaj bude volně
přístupný veřejnosti a nebude vybíráno žádné vstupné!!! Rovněž účastníci tohoto turnaje
nebudou hradit startovní či jiné poplatky.
Věříme, že Vás diváky tento turnaj zaujme. Máte šanci vidět napínavé boxerské
duely těch nejlepších evropských boxerů. Žádáme Vás o podporu našich borců. Přijďte si
zafandit a dokažte, že box má v Plzni své místo!!! Podpoříte tak šanci na realizaci tohoto
mládežnického turnaje i v dalších letech !!! Víme, že jen díky Vaší divácké podpoře.
tento turnaj získá své pevné místo nejen v termínovém kalendáři ČBA, ale i u našich
mezinárodních sportovních partnerů. Turnaj podporuje "Plzeňský kraj", "Nadace 700 let
města Plzně" a ÚMO 2 Plzeň Slovany.

V Plzni dne 22. 2. 2013
Luboš Stach
Prezident BC Ondřeje Stacha Plzeň

