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Banskobystrický 
plavecký pohár
1.kola 5.ročníka Banskobystrického 
plaveckého pohára sa 7. februára 
2009 zúčastnili aj Handlovčania. Plavci 
Plaveckého klubu Handlová v Banskej 
Štiavnici výborne reprezentovali a vo 
svojich kategóriách obsadili popredné 
miesta.
1.miesto na 100m voľ. sp.  
      Beáta Fleischerová       
         ženy kategória „ B“
2.miesto na 50m voľ.sp.    
      Beáta Fleischerová       
       ženy kategória „ B“
3. miesto na 50m voľ. sp.  
      Jakub Hromádka         

       muži kategória „B“
5.miesto na 100m prsia     
      Kristián Bako              
       muži kategória „J“
3. miesto na 50m prsia       
      Ivan Horváth 
       muži kategória „A“
4.miesto na 200m prsia     
      Ivan Horváth 
       muži kategória „A“
4.miesto  na 100m prsia     
      Ivan Horváth
       muži kategória „A“

Viac informácii na:  
www.plaveckyklubhand-
lova.sk             

 M.V.    

Prehľad medailistov, 
Handlovčanov, 
na vrcholových 
športových podujatiach 
v histórii športu mesta

Šport v našom meste má bohatú tra-
díciu. V rámci výročia začiatku ťažby 
uhlia na Slovensku, ktorá výrazne 
ovplyvnila celý vývoj mesta v každej 
jeho oblasti, Komisia športu pri MsZ 
mesta Handlová vytvorila  historický 
prehľad medailistov nášho mesta. 
Šport prispel a prispieva svojim dielom 
k jeho rozvoju. Z dostupných materi-
álov a informácií od žijúcich pamät-
níkov, prvé zmienky zo športového 
diania v meste nachádzame začiatkom 
minulého storočia.

S hrdosťou a vďačnosťou spomíname 
na tých, ktorí tvorili jeho históriu. 
Futbal, gymnastika, šach, stolný tenis, 
box, turistika a postupne ďalšie odve-

tvia - basketbal, lyžovanie, zápasenie, 
hádzaná, kolky, ľadový hokej, volejbal, 
plávanie, strelectvo, atletika, cyklistika, 
horolezectvo, el. šípky, karate a ďalšie 
majú svoju históriu, priaznivcov 
a nadšencov.

V meste dominuje futbal (začiatky od 
roku 1912) a basketbal (začiatky od 
roku 1941).
Handlová má svojich jednotlivcov, ktorí 
úspešne reprezentovali Československo 
a Slovensko na vrcholových svetových 
a európskych podujatiach (OH, MS, 
ME). Historicky prvú medailu, 
striebornú v drese Československa, 
získal na ME v roku 1959 basket-
balista Boris Lukášik. Prvú zlatú 
dorastenecký reprezentant Ľubomír 
Hromádka na ME v roku 1968. 
Historicky prvá zlatá z MS patrí 
Dominike Šalamonovej v karate 
z roku 2008 v dorasteneckej kate-
górii. Je zaujímavé, že všetky zlaté 
medaily z MS a ME získali mládež-

níci. Uvádzame prehľad medailistov, 
Handlovčanov, v histórii športu mesta. 
Mládežnícke, seniorske a veteránske 
kategórie spoločne, ako aj olympijské 
a netradičné športy.

V histórii Majstrovstiev sveta a Majs-
trovstiev Európy stáli na najvyšších 
stupňoch štyria handlovskí športovci. 
Do rodiny medailistov patrí osem 
športovcov a Handlová má medaily 
v 7. športoch.  Úspešným medailistom 
vyjadrujeme úctu a mnoho úspechov 
v ďalších športových zápoleniach.  

Boris Lukášik

Mesto Handlová a SKI TMG 
Remata pozývajú na Family CUP

Športové podujatie pre dospelých 
i deti. Obrovský slalom pre amatérske 
trojčlenné tímy, zostavené z rodinných 
príslušníkov niekoľkých generácií. 
Hodnotiť sa bude hlavne výsledok 
rodín zostavených z dvoch alebo troch 
generácií - detí, rodičov a starých rodi-

čov. Rodinná klasifikácia bude hlavná. 
Budú sa vyhodnocovať i individuálne 
výsledky v jednotlivých vekových kate-
góriách. Všetci účastníci dostanú vecné 
ceny, ktoré sa budú žrebovať podľa 
štartovných čísiel. 
Podrobnejšie informácie na: 
tel: +421 903 619 044
Mail: info@skitmg.skTešíme sa na Vás 
a Vaše športové výkony!


