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Dni športu 
gymnastika
V rámci Dní športu pripravili 
tréneri oddielu športovej gym-
nastiky pre deti a ich rodičov 
popoludnie pod názvom: „Mami, 
ocko, poď si zacvičiť!“ Podujatia 
sa zúčastnili deti spolu s rodič-
mi, ale i so starými rodičmi. 
Po spoločnej rozcvičke sa deti 
s rodičmi presunuli na náradia, 
kde im predviedli, čo sa na gym-
nastike naučili a rodičia sa ich 
snažili napodobniť. Pri samotnom cvičení 
boli rodičom a starým rodičom nápomocní 
i tréneri oddielu gymnastiky a dohliadali na 
bezpečnosť tak detí ako i dospelých. Rodičia 
si vyskúšali v posilňovni cvičenie na stro - 
joch a v telocvični si tí odvážnejší  zacvičili 
aj na bradlách. Najmladšími účastníčkami 
boli dvojičky Gazdíkové, ktoré majú iba dva 
a pol roka a najstaršia cvičiaca bola naša 
starostka p. Danka Goldrichová s neuveri-
teľnými 74-mi rokmi. Všetci sme jej závideli 
jej vitalitu a elán.

PREČO PRÁVE GYMNASTIKA?
Ste rodičmi malej slečny, ktorá sa rada 
predvádza, tancuje, poskakuje a stále je 

niekde zavesená? Všetky čierne myšlienky 
o hyperaktivite vašej neposednej dcérky 
hoďte za hlavu a radšej ju prihláste na neja-
ký šport. Čo by ste povedali na gymnastiku? 
Vaše malé šidlo dovtedajšie „neposedné“ 
aktivity zúročí pri tréningových hodinách, 
ba čo viac, naučí sa krásne robiť špagát, 
mostík, kotúľ, premety. Energiu vloží do 
koordinovaného pohybu pod taktovkou tré-
nerov gymnastiky. Podľa ladne vzpriamenej 
chôdze aj na ulici každý ľahko spozná, že 
pred ním kráča gymnastka. Pri pravidel-
nom cvičení si deti udržiavajú kondíciu, 
učia sa správnemu držaniu tela, zlepšujú 
sa im senzomotorické schopnosti. Deti si 
postupne vycibria schopnosti rovnováhové, 
rytmické, orientačné a kinesteticko dife-

renciačné. Paralelne, ako 
pri každom súťaživom 
športe, sa u nich vyvíja 
zodpovednosť, seba-
disciplína, priebojnosť, 
sebaúcta. Príjemným 
spestrením tohto športu 
sú aj spoločné skladby, 
pri ktorých deti okrem 
prežívania spoločného 
športového výkonu 
nadväzujú osobné vzťahy, 
vznikajú medzi nimi  
priateľstvá. Priamym 
impulzom  prihlásiť svoje 
dieťa na gymnastiku by 

mala byť úprimná radosť vašej ratolesti 
z pohybu.
Gymnastika je jeden zo základných 
športov, ktorý by mali ovládať všetky deti, 
bez rozdielu pohlavia. Chcete mať doma 
dobrého futbalistu, basketbalistu, tenistu, 
lyžiara alebo plavca? Prihláste ich najprv na 
gymnastiku. Tie šikovnejšie deti sú neskôr 
zaradené v piatom ročníku do športových 
tried. Nemusíte ani ďaleko cestovať. Oddiel 
športovej gymnastiky TJ Sokol Handlová 
trénuje v telocvični ZŠ Morovnianska cesta 
každý pondelok, stredu, piatok od 16.30 
hod. do 18.30 hod. 
Stačí si priniesť cvičebný úbor, dobrú nála-
du a chuť do cvičenia.

VII. ročník MARATÓN 
V AEROBIKU

Upršaná sobota a spoločenská sála Centra 
voľného času plná nadšencov aerobiku od 
štyroch do šestnásť rokov. Nie,  neprišli 
si 24.10.2009  len tak „zaerobikovať“, 
prišli na maratón. Verte, nemali to ľahké.  
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a troch 
kolách po dvadsať minút a vo štvrtom 
kole 30 minút. Po každom kole bola 
desať minútová prestávka, v ktorej sa 
starší občerstvili energetickým nápojom 
a mladší ovocným džúsikom, aby im sily 
stačili do ďalšieho kola. Prvá kategória 
- deti od 3 do 6 rokov - musela zdolať dve 
kolá, druhá kategória od 7 do 10 rokov tri 
kolá a tretia a štvrtá kategória deti od 11 
do 14 rokov a od 15 do 18 rokov štyri kolá. 
Víťazov určila 5 členná porota. Celkovo si 
na  náročný štvorhodinový maratón prišlo 
zacvičiť 50 detí,  s dievčatami si zmerať 
kondičku a odvahu prišli aj 3 chlapci. Tí, 
čo necvičili povzbudzovali.
Predcvičovali skúsené trénerky aerobiku 
Mgr. Andrea Ujčeková, Mgr. Michaela 
Lachová, Mgr. Petra Grígerová. Zdravotnú 
službu zabezpečovala p. Ilešičová z SČK 
Handlová.

MISS aerobik 2009 tento rok bola Daniela 
Janovičeková, I. vicemiss Laura Jurovatá.
 

Víťazi v prvej kategórií (3-6 rokov):
1. miesto – Erika Kočišová   
2. miesto – Bronislava Trepáčová  
3. miesto – Peťko Dudáš
 

Víťazi v druhej kategórií (7-10 rokov):
1. miesto – Veronika Fujášová
2. miesto – Simona Šuníková                 
3. miesto – Lívia Boboková

Víťazi v tretej kategórií (11-14 rokov):
1. miesto – Danielka Janovičeková 
2. miesto – Diana Hudáková
3. miesto – Andrej Tóth   

Víťazi v štvrtej kategórií (15-18 rokov):
1. miesto – Laura Jurovatá
2. miesto – Viktória Fujašová                 
3. miesto – Lenka Kružlicová

Cena CVČ Relax:
Matúško Ujček
Ninka Maďarová 
Lydka Baranovičová 

Úspechy  plavcov 
Plaveckého klubu Handlová v mesiaci 
október 2009
V mesiaci október 2009 sa plavci Plaveckého klubu 
Handlová zúčastnili viacerých pretekov. 4.10.2009           
v  Žiari nad Hronom, Jesenné majstrovstvá SSOPZ 
„Dlhé trate“, 17-18.10.2009  29.ročník plaveckých 
pretekov „Štiavnický kahanec“ v Banskej Štiavnici 
a 24.10.2009 Jesenných majstrovstiev Stredoslovenskej 
oblasti žiakov kat. A. a B. juniorov a seniorov v plávaní 
jednotlivcov. Vo všetkých pretekoch naši plavci dosiahli 
výborné výsledky, najúspešnejším plavcom nášho klubu 
sa stal Róbert Rácz, ktorý výborne reprezentoval mesto 
Handlová ako aj ZŠ – Morovnianska cesta a PkHA. 
Viac na www.plaveckyklubhandlova.sk, M.V.

Výsledky v šachu  
- III. liga, 3.kolo
B družstvo zahájilo súťaž v 4. lige dňa 
8.11. 2009 v CVČ Relax Handlová.
Súperom Handlovčanom bol  SK Lehota 
pod Vtáčnikom. V prvom stretnutí  4. ligy 
v tejto sezóne remizovalo naše B druž-
stvo s favorizovaným mužstvom Lehoty 
pod Vtáčnikom.
Handlová B - Lehota pod 
Vtáčnikom 2,5:2,5
Body za Handlovú : Priwitzer V. a Bauko 
M. po 1, Oswald J. O,5.
Handlovčania porazili favoritov

V 2. kole III. 
ligy, ktoré sa 
uskutočnilo 
v CVČ Relax 
H a n d l o v á 
25 .10 .2009 
naše družstvo 
po dobrom 
výkone pre-
k v a p u j ú c o 
zvíťazilo nad 

favoritom. 
Handlová - Prievidza C  5:3
Body za Handlovú : Danko F., Kara 
R. a Priwitzer V. po 1. Lakatoš V., 

Geschwandtner J., Krajčovič F. a Kriško 
M. po 0,5 boda.
Ďalšie stretnutie odohrali Handlovčania  
v Trenčíne 15.11. 2009.
Trenčín C - Handlová 4:4
Po 3.kole je družstvo Handlovej na 5.-6. 
mieste. 
Body za Handlovú : M. Kaniansky, M. 
Kriško a R. Kara po 1. J. Geschwandtner 
a J. Ulický po 0,5. 
Najbližší zápas sa uskutočnil 29.11. o 
9.00 v CVČ Relax medzi Handlovou a 
Novým mestom nad Váhom. Výsledky 
vám prinesiem v budúcom čísle 
Handlovských novín.   JG


