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vážený Pane prezidente, váženi členovéw čgA'
oficiá|ně tímto dopisem Vám oznamujeme, že BUDWEISER SAMSON BOXING CLUB
v |etošnímroce nepodá přihlášku k účastiv Extra|ize boxu 2011/2012'

Toto velmi s|ožitérozhodnutí pad|o při našem pos|edním klubovém jednánína Kerém
jsme zhodnoti|i našíosmi|etou účastv nejvyššíboxerskéamatérskésoutěži. Dovo|ujme si
zdůraznit to zák|adní s|ovo - amatérské,Již více jak osm let se snažímevychovávat nové
boxery a udržet tradici tohoto krásného o|ympijského sportu v našem regionu. Víme, že se
nám toto daří v amatérských podmínkách dost dobře, svědkem jsou nám nejvyššínávštěvy v
extralize každéhoutkání a ýkony našich borců jak v |ize tak i reprezentaci a ýs|edky
v extralize.

Nicméně na zák|adě pos|edních udá|ostí jak v průběhu pos|edních ročníků,nikdo
z vedení se nezajíma| o náhradu výdajů za utkání s Prostějovem, kdy soupeř nepř.rje| a
om|uvi| se večer den před zápasem. Vše by|o z našístrany zajištěno, hala, inzerce, p|akáý,
borci. Utkání s ostravou v jeho ringu jsme odboxovali a po jeho odstoupení by|y odečteny
body bez finančnínáhrady. Tak i po jeho skončení při jednání W, kdy jsme požadovali zákaz
staftu cizinců, účastvíce ýmů v soutěži, platbu rozhodčích(na setkání oddí|ůextra|igy a pruní
ligy bylo našim oddí|em a oddí|yprvní |igy navrženo o placení rozhodčísvazem ( návrh byl
zapsán v zápise ),že oněm bude rozhodovat W na tento návrh neby| brán zřetel a W jej ani
neprojďnal. Navrhova|i, jme minimálně nadsťavbu jako v minu|ých ročnícíchs cí|em
nabídnout |idem více zápasů a sponzorům více prostoru a jiné dalšínáměty.
Na naše náměý neby| brán zřete| a Wrozhod| např., že rozhodčíp|atí ýmy a s tím
my nesouhlasíme a je to jeden z důvodu naši neúčasti'
V letošnísezoně kdy se nebudeme účastnitsoutěže se pokusíme vyvo|at změny ve
vedení Čgn a ve W s cí|em změnit systém |igy tak, aby by| více zajímavy pro diváky a
zejména sponzory bez kteých sport ne|ze provozovat.
S přáním v |epších boxerských funkcionářských časech.
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