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Maratón v aerobiku 
VI. ročník

Centrum voľného času Handlová, dňa 
18.10. 2008 pripravilo pre deti od 
3 do 18 rokov v CVČ Relax maratón 
v aerobiku. Súťažilo sa v štyroch 
kategóriách a troch kolách po dvadsať 
minút a vo štvrtom kole 30 minút. 
Po každom kole bola desať minútová 
prestávka. Celkovo si na náročný 

štvorkolový maratón prišlo zacvičiť 
70 detí a z toho si prišlo s dievčatami 
zmerať kondičku a odvahu aj 18 
chlapcov. 
MISS aerobik 2008 tento rok bola 
Laura Jurovatá.
Víťazi v prvej kategórií (3-6 rokov):
 1. miesto – Soňa Bauerová 
 2. miesto – Kristína Šarišská 
 3. miesto – Lenka Bauková
 Víťazi v druhej kategórií (7-10 rokov):

 1. miesto – Martina Kiššová
 2. miesto – Kristína Gašparičová 
 3. miesto – Veronika Bauerová
Víťazi v tretej kategórií (11-14 rokov):
 1. miesto – Laurika Jurovatá
 2. miesto – Danielka Janovičeková 
 3. miesto – Zuzana Lacková 
Víťazi v štvrtej kategórií (15-18 rokov):
 1. miesto – Monika Adámeková
 2. miesto – Dominika Trnovcová 
 3. miesto – Marek Lacko

GÓÓÓL 2008
Futbalové nádeje z Hand-
lovej víťazi celoslovenskej 
televíznej súťaže 

 Našim mladým futbalistom 
sa podaril pozoruhodný úspech, 
keď pred televíznymi kamerami 
na pôde verejno právnej televízie 
STV v Mlynskej doline, získali 
pre naše mesto prvenstvo vo fut-
balovej súťaži - GÓÓÓL 2008!!!
Ich víťazné ťaženie si môžete 
pozrieť na programe STV 1.
štvrťfinále - 2.11. o 9.00hod
semifinále - 23.11. o 9.00hod
finále - 7.12. o 9.00hod

 Okrem krásnej víťaznej trofeje, 
naši futbalisti získali aj všetky indi-
viduálne trofeje pre najužitočnejšieho 
hráča každého kola! Vo štvrťfinále to 
bol David Baláž, v semifinále Martin 
Tomaník a vo finále Filip Spevár.
Ocenení hráči prevzali z rúk moderá-
tora futbalových stretnutí vysielaných 
STV Marcela Merčiaka, futbalovú 
loptu podpísanú reprezentantami 
Slovenskej republiky!

Reprezentovali nás:
Brankári:
Martin Tomaník a Filip Talášek
Hráči:
Martin Smidka, Adam Švec, Lukáš 
Lazár, Peter Halmeš, Kristián Peprík,
Filip Spevár, David Balaž, Róbert Piroš-
ka, Tomáš Zaťko a Vladimír Kaňka.

Ladislav Nagy

DNI ŠPORTU 2008
    Dni športu v meste 2008 prebiehali 
v mesiacoch september, október 2008. 
Športovať mohol každý kto mal chuť 
a odvahu. Do pripravených podujatí sa 
zapojili všetky základné školy v meste 
niektoré materské školy a Gymnázium 
I. Bellu Handlová. Niektoré športové 
kluby a TJ a pripravili športové podu-
jatia pre svojich členov a verejnosť. Dni 
športu sa slávnostne otvorili Plaveckou 
štafetou. Celkovo sa tento rok zapojilo 
do podujatí menej občanov ako v roku 
2007. Pomerne veľkú účasť mali podu-
jatia ako Maratón v aerobiku, Otvorená 
strelnica. 

Plavecká štafeta miest 2008 

    Slovenská asociácia športu, Plavecký 
klub Handlová, Centrum voľného času 
Relax Handlová, zorganizovali v rámci 
Dní športu 2008 dňa 6. októbra v čase 
od 8,00 h. do 18,00 h. na plavárni 
mesta Handlová „Plaveckú štafetu 
miest“, ktorá v meste odštartovala 
všetky podujatia v rámci Dní športu 
2008.
    Plávali sa tri rôzne dĺžky : 25, 50 
a 100 m. Účastníci si vybrali jednu 
dĺžku, na požiadanie sa výkon zmeral 
a oznámil. Účastníci mali právo roz-
plavby.

    Štafety sa zúčastnili základné aj 
stredné školy v meste, najviac žiakov 
plávalo zo ZŠ Mierové námestie, ale 
podujatie bolo určené aj širokej verej-
nosti. 
    Plaveckej štafety sa zúčastnilo cel-
kom 807 občanov, preplávali spolu 72 
625 m. Najstarším účastníkom bol pán 
Jozef Cibulka r. n. 1940, ktorý preplá-
val 100m za 2 min 18 sek. a najmlad-
ším účastníkom bol Tomáš Májový r. 
n. 2002. Najlepší čas zaplával Róbert 
Rácz 1 min 14 sek. V tomto roku sa 
plaveckej štafety zúčastnilo o takmer 
100 viac plavcov ako minulý rok.

Mladí chodci úspešní 
na novej dráhe

Žiacke družstvo Handlovej v zložení Patrik Ďurina, 
Martin Kozárik, Eduard Straka, Matej Straka, Mária 
Santová, Aneta Struhárová, Dominika Stanislavová 
a Simona Offertalerová v úvodnom kole nového 
ročník žiackej chodeckej ligy v Banskej Bystrici obsa-
dilo 3. miesto s počtom 62 bodov. Domáce družstvo 
Banskej Bystrice získalo 86 bodov, Krupina nazbierala 
70 bodov. V 2. ročníku žiackeho chodeckého mítingu 
v Handlovej na novovybudovanej atletickej dráhe 
s umelým povrchom viacúčelového športového areálu 
na ZŠ Mierové námestie dominovali Handlovčania. 
Odniesli si 4 prvenstvá a to v kategóriách najmlad-
ších žiačok Sára Čepcová, mladších žiačok Monika 
Stanislavová. V kategórií starších žiakov zvíťazil Martin 
Kozárik. Dve prvenstvá putovali do Banskej Bystrice. 
Premiérové preteky na novej dráhe, za dobrého poča-
sia a záujmu divákov, sa vydarili.

 JP

SVETOVÝ POHÁR VO VOLEJBALE 
TELESNE POSTIHNUTÝCH 

ŠPORTOVCOV
7.-16. NOVEMBER 2008

HANDLOVÁ, ŠPORTOVÁ HALA

Slávnostné otvorenie:  9.11. 2008, 14,00 hod 
         Športová hala Handlová
Prvý zápas:  15.30 hod.
Slávnostné ukončenie: 15.11.2008 18.00 hod. 
         Športová hala Handlová
Turnaja sa zúčastnia družstvá zo Slovenskej republiky, Nemeckej 
spolkovej republiky, Poľskej republiky, Kambodžského kráľovstva, 
Indickej republiky a Kazachšskej republiky.
Slávnostné prijatie športovcov primátorom mesta v obradnej 
sieni MsÚ 13.11.2008 10.00 hod.
Záštitu nad podujatím prevzal premiér SR Robert Fico.
Rozpisy zápasov nájdete na plagátoch a www.handlova.sk. 

CVČ RELAX
pozýva november 2008

Turnaj v stolnom tenise 
súťaž dievčat a chlapcov z 5.-9. roč. 
ZŠ v Handlovskom mikroregióne, 
v ZSŠOaS   

18.11.-20.11.2008, v CVČ Relax
Euro – naša mena – prezentácia novej 
meny spojená s vedomostnými súťažami žiakov 
ZŠ v meste

25.11.2008 od 10,00 h., v CVČ Relax 
Fotografia netradične – výtvarná súťaž 
pre žiakov ZŠ

25.-27.11.2008, v CVČ Relax   
FOTO – salón – stála výstava fotografií 
s prírodovednou tématikou

29.11.2008 od 17,00 h. , v CVČ Relax
Ochranársky večer – stretnutia ochrancov 
prírody spojené s premietaním eko-filmov


