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Keď víťazí vôľa...
Druhý októbrový týždeň bol v Handlovej volejbalový. Slovensko sa 
po prvýkrát v histórii stalo hostiteľskou krajinou Svetového pohára 
vo volejbale telesne postihnutých. Rozhodla o tom medzinárodná 
organizácia volejbalu telesne postihnutých WOVD. 
Pôvodne mali byť v Handlovej majstrovstvá sveta. Helena Hanková, 
trénerka slovenskej reprezentácie: „Pri majstrovstvách sveta je poži-
adavka, aby bol každý kontinent zastúpený dvomi krajinami. Tak to 
malo byť aj v Handlovej. Tímy Kanady, Kambodže a Indie sa z dôvo-
du neudelenia víz, či finančnej krízy turnaja zúčastniť nemohli a tak 
sme nezískali štatút Majstrovstiev sveta ale len Svetového pohára.“
Od 9. do 15.novembra teda na handlovskej palubovke o svetové 
prvenstvo bojovali tímy Kazachšskej republiky, Nemeckej spolkovej 
republiky, Poľska a Slovenska. V rámci sveta sú v tabuľkách na 
prvom mieste Nemci, druhá priečka patrí Slovensku. A presne títo 
dvaja favoriti sa v nedeľu 15.novembra stretli vo finále.
Helena Hanková, trénerka slovenskej reprezentácie: „Myslela som 
si, že po tomto turnaji budeme na prvom mieste, že to vrátime 
Nemcom. Žiaľ, nepodarilo sa, ale hral sa krásny volejbal.“
Slovensko v boji o zlato podľahlo Nemeckej spolkovej republike 3:2 
na sety. Nemci mali výškovú prevahu a Slováci zraneného jedného 
z kľúčových hráčov.
Dušan Dovičovič, hlavný rozhodca: „ Myslím si, že nebyť zranenia 
v slovenskom tíme, bol by to ešte vyrovnanejší súboj. Ale pre divá-
kov to bolo veľmi zaujímavé stretnutie a dôkaz toho, že volejbal 
stojacich telesne postihnutých športovcov má vysokú úroveň“.
Peter Krč, hráč regionálnej súťaže vo volejbale: „ Boli to veľmi vyrov-
nané zápasy, títo hráči sú mimoriadne technicky zdatní. Škoda, že 
tímov nebolo viac“.
To, že za miesto svetového šampionátu bola vybratá Handlová určite 
nie je náhoda. V tíme našej volejbalovej reprezentácie už niekoľko 
rokov Slovensko úspešne reprezentuje Handlovčan Peter Moravčík. 
A ako sa mu hralo doma?
Peter Moravčík, reprezentant SR: „Hralo sa ťažko. To, že ma 
tu takmer každý pozná mi trochu zväzovalo ruky. Ale dnes vo 
finálovom zápase to už bolo v pohode. Bol by som samozrejme 
šťastný, keby sme boli vyhrali, ale lopta je guľatá. Možno o rok ich 
porazíme“.

 „Samozrejme, že sme dúfali v iný výsledok, ale to v tejto chvíli nie 
je podstatné. Títo hráči predviedli volejbal na špičkovej profesio-
nálnej úrovni. Boli chvíle, kedy som si vôbec neuvedomoval, že ide 
o telesne postihnutých športovcov. Tento týždeň jasne ukázal, že kde 
je vôľa, je možné dosiahnuť takmer čokoľvek“, povedal nám bezpro-
stredne po skončení turnaja primátor Handlovej Rudolf Podoba.
Ak ste niekedy v živote boli blízko človeka, ktorý sa musel vysporia-
dať napr. so stratou končatiny, viete, že najprv sa musel vysporiadať 
sám so sebou. Zvládnuť potom vrcholový šport, je už len dosiahnu-
tý vrchol súkromného Mount Everestu, na ktorý sa vám podarilo 
vyliezť jednou z najťažších ciest.   /Rd/

Športové správy

Z bazéna...
8. novembra 2008 sa konali 
na plavárni mesta Handlová 
Majstrovstvá stredoslovenskej 
oblasti žiakov v plávaní a v Žiari 
nad Hronom si plavci zasúťažili 
15.11.2008 na 4. ročníku 4. kola 
Banskobystrického plaveckého pohá-
ra. Všetko o našich plavcoch nájdete 
na  www.plaveckyklubhandlova.sk 

Zo zelenej trávy...
Handlová prezimuje na treťom 
mieste
Výsledky november
V. liga Sever futbal
02.11.2008

Visolaje - Handlová 5:3   (3 : 3) 
09.11.2008 15. kolo

Handlová - Prečín 3:2  

Tabuľka po jesennej časti
      Klub   Z     Skóre     Body
1. Nová Ves  15     48:16  37 
2.  Kamenec 15  41:18  36 
3.  Handlová 15  43:23  31
Prvý jarný zápas 16. kola odohráme 
doma 15.03. 2009 o 14.30 hod

Zo šachovníc...
Školské majstrovstvá SR v šachu

V dňoch 11. a  12.decembra 2008 sa 
v CVČ Relax v Handlovej uskutočnia 
Majstrovstvá SR v šachu základných 
a stredných škôl. Ich vyhlasovateľmi 
sú Ministerstvo školstva SR a Sloven-
ská asociácia športu na školách. 

Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom 
na 7 kôl, tempo hry 30 minút na 
partiu pre jedného hráča. Prihlásiť 
sa môžete do 5.12.2008 – prihlášky 
musia byť písomné a  potvrdené ria-
diteľom školy.

Viac info:  Mgr. Rudolf Slíž 
Ul. S. Chalupku 10, 971 01 Prievidza
cvc@atlas.sk
046 /543 24 71, 0911 525 109

Z pod košov...
MBK Rieker Komárno - MBK 
Handlová 80:66 
Postavenie v tabuľke:
8. MBK Handlová 14 zápasov 19 b.
Zápasy MBK v decembri
6. 12. v Pezinku
13. 12. v Leviciach

Máte radi basketbal? 
Buďte online!
Patríte ku skalným fanúšikom 
basketbalu a vždy netrpezlivo 
čakáte ako dopadlo ďalšie 
kolo extraligy? Už nemusíte. 
Slovenská basketbalová asoci-
ácia otvorila túto basketbalovú 
sezónu novinkou. Na stránke 
www.ebasket.sk nájdete 
nielen zaujímavé informácie 
a aktuality z domáceho a sveto-
vého basketbalu, ale môžete byť 
vďaka nej doslova v centre dia-
nia. Ako? Predstavte si, že naši 
hrajú vonku a vy ste nemohli ísť na zápas. 
Na stránke www.ebasket.sk si kliknete za 
červenú ikonku „live“ a ste tam. Potom už 
celý priebeh zápasu vďaka textovým infor-
máciám sledujete doslova po sekundách. 
Nebudete mať samozrejme ten skvelý pocit, 
ktorý máte, keď s vykričanými hlasivkami 
odchádzate domov z haly po výbornom 
zápase ale ... budete aspoň online. 

Streetbalový turnaj bez ulice
V telocvični ZŠ Mierové námestie 
sa uskutočnil streetbalový turnaj

pre žiakov všetkých ZŠ v Handlovej. 
Turnaja sa zúčastnilo celkom 120
detí v 31 družstvách /ZŠ MC - 8 
družstiev, ZŠ Školská 7 družstiev, ZŠ
Mier. nám. 16 družstiev/.

V kategórii A - žiaci 4.-7. roč. ZŠ štar-
tovalo 14 družstiev v 2 skupinách.
Doplnková súťaž bola v streľbe 
trestných hodov o vecné ceny, ktoré
poskytol CVČ Relax.

V hlavnej kateg. žiakov 8.-9. roč. 
ZŠ štartovalo celkom 17 družstiev, 
ktoré hrali v 3 skupinách. Vo finále vyhralo 

družstvo Dream Team 9.roč nad
družstvom To je jedno 
8.roč v pomere 3:2. V boji 
o 3 .miesto zvíťazil ZŤP 
zo ZŠ MC nad IRIS zo ZŠ 
Školská 6:5.
Potešilo aj to, že v hlav-
nej dievčenskej kateg. 
štartovalo až 7 družstiev
z toho 3 zo ZŠ MC.

Príďte povzbudiť mla-
dých basketbalistov
V dňoch 1.,2. a 3. decembra 
2008 sa v telocvični ZŠ Mierové 

námestie odohrá 1. kolo „ŠKOLSKEJ LIGY 
v BASKETBALE v Handlovskej doline SBA“ 
pre žiakov ZŠ v 4 kategóriách za účasti všet-
kých ZŠ v Handlovej, ZŠ Chrenovec-Brusno 
a Gymnázia I.Bellu. Ide o pilotný projekt, 
ktorého organizátormi sú Slovenská bas-
ketbalová asociácia, Krajský basketbalový 
zväz Trenčín, Školský basketbalový klub 
Handlová a mesto Handlová.
V Projekte sa odohrá celkom 120 
zápasov za účasti 180 žiakov a 
žiačok vo veku 10 - 15 rokov.

 J. Daubner+K. Kučera

http://www.ebasket.sk
http://www.ebasket.sk

