
Handlovský basketbal bojuje 
o svojho diváka
Šport číslo jeden v našom meste prežíva svoje horšie dni a predchádza-
júcimi úspechmi namaškrtený handlovský divák len nechápavo hľadá 
príčiny poklesu výkonnosti mužstva, ktoré pred začiatkom súťaže malo 
iste vyššie ambície. Výkony mužstva boli jedným z dôvodov na výmenu 
trénera a na horúcu stoličku po odvolanom trénerovi Kasumovi zasadol 
Ľ. Smačko. O tom, že to nebude mať jednoduché, sa presvedčil hneď 
v prvom svojom „kaučovaní“, keď naši hráči prehrali v Dolnom Kubíne       
75:54. Na domácej pôde sme síce vyhrali nad Košicami  91:64, ale vzápätí 
sme vybuchli v Komárne 101:64. 
Handlovú čaká v boji o 7.- 12. miesto ešte päť zápasov a v nich sa bude 
bojovať už len o to najcennejšie – o svojho diváka. Držíme vám palce.

V. Horváth
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Máme majstra sveta
Majstrovstvá sveta zrakovo a telesne 
postihnutých športovcov

V piatok 19. februára 2009 získali Jakub Krako 
a Juraj Medera( navádzač) zlatú medailu v sla-
lome na MS v Kórei. Hneď na druhý deň 20. 
2.2009 sa šťastena na nich opäť usmiala a zís-
kali  striebro v obrovskom slalome. Športovci 
mali pred sebou v čase uzávierky ešte 3 rýchle 
disciplíny, superkombináciu, superobrovský 
slalom a zjazd.  

Mesto Handlová  a Komisia športu pri 
MsZ Mesta Handlová pozývajú na 

Oceňovanie najúspešnejších 
športovcov, kolektívov, trénerov 
a funkcionárov mesta v oblasti 

športu za rok 2008, 

ktoré sa uskutoční v prestávke extra-
ligového basketbalového zápasu 

MBK HANDLOVÁ a  BK Dolný Kubín 
v sobotu 14.3.2008 o 18.00 h 

v Športovej hale Handlová.

OZNAM   PRE   GYMNASTOV

Oddiel športovej gymnastiky v 
Handlovej si v mesiaci jún 2009 
pripomenie 40. výročie založenia. Pri 
tejto príležitosti organizuje stretnutie 
gymnastov. Záujemcovia hláste sa 
telefonicky na č. 0907 265 583 alebo 
na e-mail:  maria.kotrikova@gmail. 
com do 15.mája 2009.

Tešíme sa na stretnutie.                                                                                 
MK

Handlová po 3. kole druhá

Žiacka chodecká liga pokračovala 
3. kolom v Športovej hale v Banskej 
Bystrici. Najviac sa darilo Dávidovi 
Maruniakovi, ktorý obsadil 3. miesto. 
Vo svojich kategóriách vybojovali 4. 
miesto Aneta Struhárová, Monika 
Stanislavová a Patrik Ďurdina. V 3. 
kole žiacke chodecké družstvo skon-
čilo na 3. priečke.
V konkurencii 16. družstiev z celej 
Slovenskej republiky po troch kolách 
je Handlová na 2. mieste, za Krupinou 
a pred Banskou Bystricou.

 ES

Výsledky šachu  
III. liga 10. kolo

Nové Mesto nad Váhom 
- Handlová 4:4

Body za Handlovú: Kaniansky M., 
Lakatoš V., Kara R. po 1. Kriško a 
Jurík R. po O,5 b.
V predposlednom kole Handlovčania 
v smolnom zápase remízovali a mo- 
mentálne sú na 8. priečke v tabuľke.
V zápase posledného kola hostia 
šachisti Handlovej 15. marca 2009 
družstvo Tenčína C. 

J.G.

Keď pod košmi 
skáču futbalisti
Pod heslom Radi športujeme - fut-
bal milujeme - drogy neberieme 
zorganizovala 14. 2. 2009 ZŠ Školská 
futbalový turnaj pre žiakov základných 
škôl z Handlovskej doliny. 

Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev 
v dvoch kategóriách, žiaci 1.- 4. roční-
ka a žiaci 5.-9. ročníka. Na palubovke 
športovej haly, ktorá je skôr zvyknutá 
na basketbalové kroky, sa tentoraz 
naháňali za loptou mladí futbalisti 
a dokonca aj futbalistky. Aj keď sa 
futbal hrá na víťazstvá, tentokrát sa 
víťazom stali všetci, ktorí v sobotu do 

športovej haly prišli. Deti na palubov-
ke, tréneri na lavičke i rodičia v hľadis-

ku. Športu zdar a futbalu zvlášť. 

V. Horváth 


