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Futbalisti do V. Ligy
Futbalisti ŠKF Baník Handlová postúpili do
V. Ligy po víťaznom ročníku 2007/2008 v Majstrovstvách oblasti. Tento úspech bol zámerom
Správnej rady pod vedením predsedu Róberta
Šuníka na začiatku súťaže. Príchodom Pavla
Veterníka nadobudla hra na hernej kvalite,
vrátane streleckej potencie hráčov. Jesennú časť
absolvovalo mužstvo bez prehry. Strelci boli
úspešní 55 krát a v bránke Handlovej skončilo
len 9 lôpt. Tento trend pokračoval aj v jarnej
časti. Po skončení ročníka 07/08 sa s postupu
tešili v klube spoločne hráči aj priaznivci. Po 24.
kole došlo medzi trénermi a Správnou radou
k dohode o výmene trénerov. Tréner P. Veterník
prenechal post pre L. Nagya, aby tento nadobu- Bilancia mužstva v ročníku 2007/2008
dol ostrohy pri vedení mužstva v novej sezóne.
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Na spoločnom úspechu sa podieľali hráči:
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A. Kováčik, M. Chromík, M. Bilčík, A. Lošonczi,
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I. Andrejčák ( kapitán) R. Šuník, Š. Hliva,
J. Zluky, I. Černák, A. Marko, P. Ertl, R. Jonas, J.
partnerom a sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prisRendek, P. Fontány, I. Kováč, P. Bača.
peli k vylepšeniu podmienok klubu. Rovnako i priaznivcom
Najlepší strelci: Lošonczi 27, Špánik 22 Šuník a Andrejčák po
7. Správna rada ŠKF Baník Handlová vyjadruje poďakovanie

VYHODNOTENIE 41. ROČNÍKA
HANDLOVSKÝCH ŠPORTOVÝCH
HIER
Do 41. ročníka HŠH sa zapojili všetky materské a základné
školy mikroregiónu, osemročné gymnázium a stredné školy
v meste. Celkovo sa hier zúčastnilo 1100 detí a 200 mládežníkov. Handlovské športové hry prebiehali počas dvoch
týždňov od 2.6.2008 do 13.6.2008, športovalo sa takmer
na všetkých športoviskách v meste. Rozdaných bolo 400
medailí a rovnaký počet diplomov. Počasie bolo celým hrám
naklonené - nezapršalo, ale slniečko niektorých športovcov
potrápilo. Desať dní počas hier kraľovalo v Handlovej dvadsať
športov, tak sa stalo, že v jeden deň sa súťažilo aj v štyroch

RODIČIA, JAZDILI OPATRNE
vo Zvolene aj Handlovej
V sobotu 21. júna pokračoval seriál súťaží Rodičia,
jazdite opatrne! druhým kolom. Handlovčania pokračovali v úspechoch z 1. kola, ktoré sa konalo 7.6. vo
Zvolene. Účelom tejto súťaže je prakticky preveriť
vedomosti z oblasti bezpečnosti cestnej premávky
a zručnosť súťažných posádok pri jazde motorovým
vozidlom. Pravidelne sa tu stretávajú rodinné kolektívy
Usporiadateľom 2. kola bol AMK Baník Handlová za
účinnej podpory Mesta Handlová a ďalších sponzorov.
Súčasťou súťaže bol aj 10. ročník v jazde zručnosti
automobilov o Pohár Mesta Handlová. Súťaž štartovala
a končila v Handlovej. Trať viedla z Handlovej do
Prievidze a späť. Súťaže sa zúčastnilo celkom 18 posádok z celého Slovenska a z Českej republiky. Posádky
bojovali o prvé miesta veľmi statočne, ale nakoniec
zvíťazili, tí ktorí boli lepší v tzv. detských súťažiach

za priazeň počas zápasov Baníka.
Imrich Frívaldský
športoch. Vďaka trpezlivosti a ochote učiteľov a riaditeľov
škôl aj napriek termínu keď deti finišujú aj v škole a snažia
sa okrem športových rekordov nachytať aj dobré známky
boli HŠH peknou vizitkou snahy ľudí, ktorí šport považujú
za neoddeliteľnú súčasť života. Na záver neostáva nič iné, len
poďakovať všetkým fanúšikom športu v našom meste, ktorí
podporili 41. ročník Handlovských športových hier.
Víťaz v kategórií MŠ - MŠ Morovnianska cesta
Víťaz v kategórií SŠ - Združená stredná škola obchodu
služieb
Víťaz v kategórií ZŠ– ZŠ Mierové námestie
Kompletné výsledky nájdete na stránke www.handlova.sk

O kôš mesta
Handlová
V dňoch 13. a 14. júna 2008 sa
v športovej hale v Handlovej odohral
24. ročník basketbalového turnaja
pod názvom „O kôš mesta Handlová“,
ktorý je súčasne 14. ročníkom
memoriálu
Ondreja
Haviara.
V jednotlivých družstvách sa objavili mnohí známi bývalí i súčasní
hráči Handlovej. Hralo sa
systémom každý s každým,
pričom všetky zápasy boli
mimoriadne vyrovnané.
Najlepším strelcom sa stal
extraligový
Tomáš
Homola
s 83 bodmi pred Marekom Jonasom
s 82 b. a Matúšom Haviarom 78 b.
1. SLÁVIA
8b.
214:196
/J.Orgler, Spevár, Bohuš, Tomáš a Marek
Homolovci,Bartuš,Patsch,Vansa/
2. STARCI
7b.
216:197
/Peter a Erik Prokeinovci, Matúš Haviar,
Smoleň, Zderka, Mikula, Čizmar /
3. REGENT
6b.
207:205
/ B . Š u b a , N e u b a u e r, N e u m a r,
Šaling, Erneker, Mužík, Majerčák /
4. A ZASE
5b.
208:224
/Jaro, Tomáš a Matúš Daubnerovci,
Noro a Martin Mrvišovci, Linkeš,
Hertlík, Ondro Haviar /
5. ČAJACI
4b.
210:233
/Tibor st. a ml. a Robo Jányovci,
Sluka,Sivák, Plavec, J.Hromádka,
Jonas, Matyaš /

Výsledky 2. kola v Handlovej:
Jazda zručnosti ,, O pohár mesta Handlová“
tentokrát poputovala do Brna. Získal ju Ing.
Vladimír Bodický. Svoje kvality však preukázali aj
Handlovčania, 3. miesto obsadil Viktor Magdolen
a 4. miesto - Štefan Poročák.
V celoslovenskej súťaži Rodičia jazdite opatrne
bolo vytvorených niekoľko kategórií, podľa veku
detí – spolujazdcov. V kategórií do 11 rokov
si 2. miesto odniesla posádka v zložení Alena
Padúchová - Dávid Peprík z Handlovej a vo vekovej
kategórií bez obmedzenia 1. miesto Handlovčania
Štefan Poročák - Bc. Eva Pepríková a 2. miesto
Viktor Magdolen - Slávka Dócyová z Handlovej.
Ostáva nám veriť, že v budúcom ročníku sa stretne
na námestí viac handlovských posádok a počasie
bude opäť naklonené tejto motoristickej súťaži.
Kompletné výsledky nájdete na www.mototuristika.sk
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