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Basketbal

Svetový Pohár

v zjazdovom lyžovaní telesne
a zrakovo postihnutých
Canada - Whistler 9-15.3.2009

MBK Handlová - Slávia TU Košice 110:82
Najviac bodov: Rice 31, Bičvič 24
Handlovčania viedli celý zápas a vypracovaný náskok
umožnil trénerovi Smačkovi postaviť odchovacncov,
ktorí náskok udržali.
MBK Handlová - MBK Rieker Komárno 90:93
(18:21, 27:26, 22:23, 23:23)
V predposlednom zápase v mesiaci marec hostila
Handlová na domácej pôde basketbalistov z Komárna.
Vo vyrovnanom zápase domáci prehrali hlavne zásluhou nepresnej streľby. Našich hráčov čakajú zápasy
o vyradenie. V tejto časti sa stretneme s Interom,
Košicami a Dolným Kubínom.

Ostatné výsledky
MBK Handlová - Inter Bratislava
MBK Handlová - BK Dolný Kubín
Slávia TU Košice - MBK Handlová

Streetbal

Streetbal je loptová hra s pravidlami
basketbalu, pri ktorej súťažia 2 družstvá
proti sebe v zápase na jeden basketbalový kôš. V družstve musia byť najmenej 3
hráči, môže ich byť aj viac, aby sa mohli
striedať. Pri rovnosti bodov v zápase
rozhodne streľba z trestných hodov formou „ rýchlej smrti“ t.j. kto prvý zahodí
– prehrá. Každý kôš platí len za 1 bod,
trestné hody sa nehádžu.
19. marca 2009 sa v telocvični ZŠ
Mierové námestie v Handlovej odohral
streetbalový turnaj žiakov zo všetkých

102 : 86
82:73
83:76
V. Horváth

ZŠ v Handlovej a jedného družstva zo ZŠ
Chrenovec-Brusno. Družstvá boli rozdelené do skupín podľa vekových kategórií.
V skupinách bolo odohraných celkom
24 zápasov, v ktorých sa predstavilo 65
chlapcov a dievčat. Výsledky nájdete na
www.handlova.sk
Najbližší streetbal v Handlovej sa uskutoční 24. mája 2009 v rámci finálových
turnajov Streetbal Cup ZŠ, ktorý sa odohrá v areáli Spojenej školy v Handlovej.
Pozri www.basketland.sk
O celej akcii ešte budeme priebežne
informovať v regionálnych médiách.
Jaro Daubner

Výsledky športovcov ŠK ZP Pegas
Remata
Zrakovo postihnutý Jakub Krako +
Juraj Medera /navádzač/
Zjazd - 3. miesto
Obrovský slalom -1. miesto
Super obrovský slalom - 1.miesto
Slalom – 4. miesto
Kombinácia super obrovský slalomslalom - 3. miesto
Telesne postihnutý Martin France
Zjazd -18. miesto
Obrovský slalom 13. miesto
Super obrovský slalom - 15. miesto
Slalom – 15. miesto
Kombinácia super obrovský slalomslalom - 14. miesto
Celkové výsledky Svetového pohára
2008/2009 našich pretekárov:
Krako+ Medera /zrak. pos./
France/t.p./
Slalom 1.m.- malý glóbus 15. m
Obrovský slalom 2. m, 8. m
Super obrovský slalom 2. m, 19. m
Kombinácia obrovský slalom - slalom
2. m , 17. m
Zjazd 4. m, 19. m
Tréneri: Dušan Šimo, Peter Matiaško

Futbal
Skončila sa zimná údržba, začalo sa
upratovanie
Tohtoročná zima sa končí. Na to, ako prebiehala zimná
údržba sme sa opýtali Ing. Blažeja Litvu, konateľa spoločnosti
HATER Handlová s.r.o.,
Koľkokrát ste v tomto roku museli ,,zasiahnuť“?
Mesto Handlová oficiálne udáva, že má 44 km mestských
komunikácií a 30 km chodníkov, ktoré sme udržovali v rámci bežnej údržby. Prívaly snehu v čase od 14. – 16. januára,
16. – 17. februára a od 23. – 27. februára bolo treba zvládnuť s maximálnym nasadením techniky a ľudí.
Pred zimou sme požiadali občanov o spoluprácu,
aby svoje autá odstavovali tak, aby nebránili údržbe? Vidíte zlepšenie?
Treba si uvedomiť, že Handlová má úzke ulice hlavne v rodinnej zástavbe. K tomuto problému majú občania dlhodobo
negatívny postoj a výnimkou nebola ani táto zima.
Aké posypové materiály ste používali a koľko sa
ich minulo?
Na výkon posypu sme použili rematskú drť 0-4 resp 4-8

v množstve 350 t a 70 ton soli. Nakoľko ešte nie je koniec
zimy, z posypového materiálu máme ešte nejaké zásoby.
Prečo solíme chodníky? Soľ ničí topánky, robí zo
snehu kašu, cez ktorú sa chodci musia predierať.
Na problém solenia chodníkov treba pozerať tak, či chceme
aby boli pri použití drte na chodníkoch po nejakom čase
hrubé vrstvy uchodeného snehu, ktoré sa postupne premenia na zľadovatelý, šmykľavý povrch. Zvýši sa nebezpečie úrazov a navyše poľadovica sa bude pracne odstraňovať ručným
kopaním na nových chodníkoch. Druhá možnosť je použitie
soli a hrnutie. Po krátkom čase dostaneme čistý a bezpečný
chodník. Z hľadiska bezpečnosti, a tá je prvoradá, je druhá
alternatíva optimálna. Solenie je zakázané v tesnej blízkosti
železničných priecestí a v blízkosti zdrojov pitnej vody.
S odpratávaním štrku po zimnej údržbe sa v tomto
roku začalo skôr. Občania to hodnotia pozitívne.
Prečo teda už začiatok marca ?
So strojovým odstraňovaním drte po zimnej údržbe sa začalo
už v marci, lebo na to boli vhodné poveternostné podmienky.
Využívame tú skutočnosť, že drť je čiastočne mokrá, čo je
dobré pre zametanie, zber a ušetríme peniaze za polievanie.
Zhovárala sa JP

Dospelí, 22.3. 2009
Kamenec - Handlová 2 : 1
Aktuálna tabuľka - V. liga Sever
1. Nová Ves 40 b.
2. Kamenec 39 b.
3. Handlová 31 b
4. Prečín 31 b.
5. Ladce 25 b
Najbližšie zápasy
5.4. 2009
T. Jastrabie - Handlová
12. 4. 2009 o 15.30 h
Handlová - Nováky

Banícka Rallye 2009

26. - 28.6. 2009
Propozície už čoskoro pre všetkých
mototuristov na www.handlova.sk
POZOR: Posádky zložené zo žien,
zapojte sa!
Posádka sa skladá z dvoch členov.
Výborné šoférky kontaktujte
046/ 519 25 39.

