
HANDLOVSKÉ NOVINY2. STRANA

Slneèná sobota 16.9.2006 patrila v Handlovej motorizmu. AMK Handlová na
Námestí baníkov uskutoènil 8. roèník jazdy zruènosti o Pohár mesta Handlová na
osobných automobiloch. 

S nároènou tra�ou sa prišlo popasova� 19 jazdcov, z toho tri �eny.
Niektorým sa nedarilo a iní boli so svojim výkonom spokojní. Prvé miesto a pohár

si odniesol Štefan Slodièák zo Spišskej Belej. Na druhom mieste skonèil Vladimír
Benkoviè z Handlovej.

Táto jazda zruènosti bola i súèas�ou  motoristickej sú�a�e "Rodièia, jazdite opa−
trne!" V Handlovej sa uskutoènilo 2. kolo 17. roèníka.

Úèelom tejto sú�a�e je prakticky preveri� vedomosti z oblasti bezpeènosti cestnej
premávky a zruènos� posádok pri jazde motorovým vozidlom.

Malí navigátori − deti usmeròovali jazdcov − rodièov, ktorou cestou majú ís�. Na

ihrisku ZSŠOaS sú�a�ili v hode šípkami, hode loptièkou na cie¾, v rýchlosti
zakrútenia matíc, v stre¾be na cie¾ ako i slepú babu a jazdu na kolobe�ke
pomedzi bránky. 
Testy PCP museli zdola� rodièia, ale i mladí navigátori zase testy na bicykel.
Po splnení týchto disciplín odštartovali do 1. etapy, ktorá  viedla cestami i

cestièkami na salaš Víg¾aš, kde sa posilnili výborným gulášom. Potom odštartovali
do 2. etapy, ktorá skonèila na plavárni v Handlovej, kde si mohli všetci sú�a�iaci
zapláva� a odbúra� celodenný stres a napätie. V podveèerných hodinách sa všetci
stretli na vyhodnotení, ktorého sa sa zúèastnili hostia Ing. Vladimír Buzalka −
poslanec MsZ v Handlovej a poslanec VÚC Trenèín  a viceprimátor Ing. Rudolf
Podoba. 
V kategórii A − spolujazdec do 7 rokov na 3. mieste skonèila Alena Padúchová s
Dávidkom Peprikom.
V kategórii C − spolujazdec do 13 rokov zví�azil Vladimír Benkoviè so synom
Erikom.
V kategórii E − spolujazdec nad 16 rokov zví�azil Štefan Poroèík so spolujazdkyòou
Evou Peprikovou.
Všetci sú�a�iaci si odniesli pekné vecné ceny a poháre.

Viceprimátor Ing. Rudolf Podoba poïakoval všetkým za bojovnos� a Handlovèanom za
peknú reprezentáciu nášho mesta.

Na prelome rokov 2006−2007 bude oslavova� AMK pri bani Handlová svoju 50−tku.
Touto cestou poïakoval všetkým nadšencom, ktorí sa športu s vôòou benzínu venujú
dlhé roky a sna�ia sa zachováva� tradície a odmenil ich pamätnými listami.

Toto podujatie malo vysokú úroveò. Stretli sa tu rodiny z celého Slovenska i Èiech.
Do neskorých veèerných hodín sa ozýval spev na posedení pri dobrom èervenom
vínku. V dòoch 29.9−30.9.2006 sa 17. roèník sú�a�e "Rodièia, jazdite opatrne!" skonèí
3. kolom v Spišskej Belej. Prajeme našim handlovským posádkam ve¾a úspechov, ve¾a
š�astných kilometrov a oh¾aduplných vodièov a výborné umiestnenie. Do videnia o rok!

Alena Padúchová

Jazda zruènosti o pohár primátora mesta Handlová


