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To był wyjątkowy Puchar Polski Seniorów w boksie
olimpijskim!

Po trzydziestu latach, na rok przed
Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podjął decyzję o reaktywacji turnieju, który
w przeszłości wygrywali znakomici polscy pięściarze.

Dzięki sprawnej organizacji poprzednich mistrzowskich turniejów, oraz sprawnym i skutecznym zabiegom burmistrza
Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera oraz kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu Marka Mateli,
mogliśmy oglądać w Człopie najlepszych zawodników polskiego boksu olimpijskiego, na czele z brązowym medalistą
mistrzostw Europy i liderem reprezentacji Mateuszem Polskim.
Przez kilka dni kibice boksu w Człopie obejrzeli walki eliminacyjne, ćwierćfinałowe i półfinałowe, aż do gali finałowej w
piątek.
Gala finałowa zgromadziła blisko 300 kibiców pięściarstwa z Człopy i całej Polski, którzy mogli zobaczyć kilka
naprawdę kapitalnych walk finałowych. Wśród zaproszonych gości pojawił się były zawodowy Mistrz Europy w boksie
Rafał Jackiewicz.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od minuty ciszy po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W związku z
Żałobą Narodową w całym kraju, Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego w porozumieniu z Burmistrzem Jerzym
Bekkerem, podjął decyzję o rezygnacji podczas finałów z oprawy muzycznej i artystycznej. Choć brak muzyki i
występów artystycznych wpłynął na efekt wizualny, to kibice przyjęli decyzję ze zrozumieniem.
- Bardzo się cieszę, że Człopa kolejny raz stanęła na wysokości zadania, ale przede wszystkim jestem rad, że Pan
Burmistrz widzi pozytywne aspekty naszej współpracy i chce ją kontynuować – mówił wiceprezes Polskiego Związku
Bokserskiego Roman Ślagowski. Dla rodziny polskiego pięściarstwa Człopa zajmuje już bardzo ważne miejsce.
Dziękujemy mieszkańcom i kibicom Człopy za miłe przyjęcie kolejny raz.
- Przyznam, że pierwszy raz jestem na takiej gali i mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, ponieważ ten
obiekt budowany był z myślą o takich dużych wydarzeniach. Dziękuję władzom Polskiego Związku Bokserskiego za
zaufanie i powierzenie naszemu Miastu organizacji tej rangi imprezy – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy
Bekker.
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Władze Polskiego Związku Bokserskiego wręczyły burmistrzowi pamiątkowy medal z okazji 95 lecia PZB, dziękując za
perfekcyjną organizację Pucharu Polski.
Bez sprzecznie najlepsze pojedynki finałowe to walki w wadze średniej oraz wadze ciężkiej.
Najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski został zwycięzca walki w wadze 91 kg reprezentujący barwy klubu BKS Orkan
Gorzów Wielkopolski – Tomasz Niedżwiecki.
Na zakończenie imprezy burmistrz podziękował wszystkim kibicom za wspaniały doping, a zawodnikom za serce
zostawione w ringu i wspaniały poziom sportowy.
Info: M. Matela
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