ROZGRYWKI EKSTRALIGI BOKSU OLIMPIJSKIEGO – 2018
Kibice boksu – zwłaszcza ci nieco starsi – pamiętają doskonale, że jedną z napędowych sił polskiego
boksu w przeszłości były rozgrywki drużynowe. Właśnie za ich sprawą przez całe lata w wielu miastach
polski toczono zmagania o punkty w pięściarskiej ekstraklasie, w drugiej lidze, w rozgrywkach o wejście
do drugiej ligi, a także w lidze okręgowej na poziomie wojewódzkim i powiatowym (tak, tak – były i
takie rozgrywki). Nadszedł jednak czas, w którym drużynowa rywalizacja w ramach ligowych zniknęła
na wiele sezonów z mapy polskiego pięściarstwa.
Wreszcie w bieżącym roku – po ponad 13-letniej przerwie – na polskie ringi amatorskie powróciły
rozgrywki ligowe w seniorskiej grupie wiekowej i związane z nimi sportowe emocje. Stało się to dzięki
uporowi i wytrwałości grupy pasjonatów, którzy mimo wielu przeciwności potrafili nie tylko podjąć
wyzwanie, ale przede wszystkim zrealizować swój cel.
Głównym inicjatorem wznowienia seniorskich rozgrywek ligowych, które już stały się faktem jest
Marcin Stankiewicz. W przeszłości jeden z czołowych zawodników w kraju – mający w swoim dorobku
wiele medali krajowego championatu różnych grup wiekowych – w późniejszym czasie szkoleniowiec
– m.in. trener Kadry Narodowej Juniorów.
Do projektu tegorocznych rozgrywek ligowych pod nazwą Ekstraligi Boksu Olimpijskiego Marcin
Stankiewicz przekonał trenerów młodego pokolenia Arkadiusza Lewandowskiego (trenera
Championa Chojnów – Dolnośląski OZB), Tomasza Dylaka (Sporty Walki Gostyń – Wielkopolski OZB)
oraz doświadczonego trenera Andrzeja Głąba (Olimp Lublin – Lubelski OZB).
Można śmiało powiedzieć, iż za sprawą ligowych przedsięwzięć wspomnianej powyżej czwórki
szkoleniowców tworzy się właśnie poważana szansa na odbudowę polskiego boksu olimpijskiego w
grupie męskiej nie tylko w kraju ale i na świecie.
To jednak nie wszystko – Marcinowi Stankiewiczowi udało się przekonać Zarząd PZB do swojej
koncepcji wznowienia rozgrywek ligowych, dzięki czemu została podjęta uchwała o następującej treści:
Uchwała Zarządu PZB z dnia 28.04.2018 r.
„Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego powierza koordynowanie działań Ekstra Ligi Boksu
Olimpijskiego Panu Marcinowi Stankiewiczowi w zakresie:
- tworzenia harmonogramów spotkań ligowych z uwzględnieniem terminów zarezerwowanych dla
Kadry Narodowej Seniorów oraz kalendarza imprez centralnych PZB.
- tworzenia koncepcji rozwoju ELBO w oparciu o strategię rozwoju Boksu Olimpijskiego przyjętej na
Walnym Zgromadzeniu PZB w 2014 roku.
- tworzenia przyjaznego wizerunku dla rozgrywek ligowych po przez pozytywny przekaz marketingowy
wspomagający samofinansowanie się ligi.
- reprezentowania stanowiska Zarządu PZB co do wszelkich spraw związanych z rozgrywkami ligowymi
bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych obciążających budżet PZB.”
Wreszcie, po koniecznych w takich przypadkach przygotowaniach, rozgrywki ligowe ruszyły i – co
ważne dla realizacji całego projektu – cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Świadczą o tym
pełne trybuny. Warto też wskazać, że organizatorzy rozegranych dotychczas spotkań potrafili stworzyć
ciekawą oprawę walk i atmosferę drużynowej rywalizacji, która wyzwala w zawodnikach dodatkowe
pokłady ambicji i woli walki.
Równie ważne jest także to, iż przedstawiciele władz polskiego sportu dostrzegają nasze starania i fakt,
że nie stoimy w miejscu. A projekt nasz postrzegany jest jako kolejny krok – po Światowych
Konfrontacjach Boksu Olimpijskiego – który w sportowy sposób daje szansę na odbudowę naszej
dyscypliny sportu.

W ramach współpracy, w strukturach organizacyjnych ligi do tworzenia prawidłowego jej wizerunku
upoważniony został pan Sławomir Sikorski, który jako dolnośląski pasjonat szlachetnej szermierki na
pięści – widząc potencjał w naszym projekcie – wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem.
Nie ukrywamy, że chcemy rozwijać Rozgrywki Ekstraligi Boksu Olimpijskiego. Dlatego już teraz
prowadzone są rozmowy z innymi ośrodkami pięściarskimi w kraju w sprawie przystąpienia ich drużyn
do przyszłorocznych rozgrywek ligowych.
Zapraszamy także wszystkich – którym dobro naszej dyscypliny nie jest obce – do wspierania naszej
inicjatywy.
W bieżącym sezonie w rozgrywkach startują cztery zespoły: Olimp Lublin, Dolny Śląsk, Wielkopolska
Drużyna Bokserska, Duma Pomorza –BKS Skorpion Szczecin, które rozegrały już trzy kolejki spotkań.
Poniżej prezentujemy wyniki tych spotkań oraz aktualną tabelę zdobyczy punktowych:
Dolny Śląsk-Olimp Lublin 14:8
56 kg Kacper Harkawy-Cezary Leśko 3:0
60 kg Piotr Motyka – Szyngis Nauryzbay remis
64 kg Piotr Tobolski-Tomasz Smerdel 2:1
69 kg Łukasz Niemczyk-Patryk Głuch 3:0
75 kg Ireneusz Wojtasiński-Hubert Kwapisz 3:0
81 kg Mateusz Niemczyk-Daniel Różnowicz 3:0
91 kg Oskar Wierzejski-Bartłomiej Krasuski remis
+91 kg Kamil Bodzioch-Adam Kulik 3:0
WLKP Drużyna Bokserska - Duma Pomorza –BKS Skorpion Szczecin 13 -11
56 kg Marcin Hejosz –Maciej Jóźwik 0:3
60 kg Krystian Sośnicki-Radomir Obruśniak 2:1
64 kg Karol Łapawa-Karol Kowal 0:3
69 kg Krystian Romel-Filip Wąchała 0:3
75 kg Mateusz Goiński-Konrad Kozłowski 2:1
81 kg Jakub Kasprzak-Łukasz Stanioch 3:0
91 kg Przemysław Kulig – Tomasz Niedźwiedzki 2:1
+91 kg Aleksander Stawirej – Błażej Nagórski 3:0
Duma Pomorza-BKS Skorpion Szczecin-Dolny Śląsk 15:8
56 kg Maciej Jóźwik-Kacper Harkawy 3:0
60 kg Arkadiusz Zakharyan-Patryk Motyka RSC II r
64 kg Karol Kowal-Piotr Tobolski 3:0
69 kg Konrad Grymaszewski-Łukasz Niemczyk RSC II r
75 kg Sebastian Wiktorzak- Dawid Guratowski 2:1
81 kg Łukasz Stanioch-Maciej Haba 2:remis
91 kg Oskar Bielski-Jakub Szmajda RSC II r
+91 kg Mateusz Figiel (Duma Pomorza) WO
Tabela:
1. WLKP
2. BKS Skorpion Szczecin
3. Dolny Śląsk
4. Olimp Lublin

1 2:0
2 2:2
2 2:2
1 0:2

13:11
26:19
22:23
8:14

To jednak nie koniec pięściarskich zmagań, bowiem już w najbliższym czasie rozegrane zostaną dwa
mecze, na której już teraz serdecznie zapraszamy:
Nadchodzące wydarzenia :
19.05 BKS Skorpion Szczecin –Olimp Lublin w Szczecnie
02.06 WLKP - Dolny Śląsk w Koninie.

