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VYHODNOTENIE
42. ROČNÍKA

Gymnastika v Handlovej
Výsledky gymnastického
štvorboja 2009

HANDLOVSKÝCH
ŠPORTOVÝCH HIER

Handlovské športové hry sú nielen
v našom meste , ale aj Slovensku
raritou. 42 rokov (bez prestávky)
v mesiaci máj a jún počas dvoch
týždňov športuje mládež a deti
z celého mesta. Tento rok začal
športový maratón už 21. mája a
končil 5.júna 2009. Počas dvoch
týždňov športovalo 1100 detí a 150
mládežníkov na všetkých športoviskách v meste.
Zapojili sa všetky materské a základné školy mikroregiónu, osemročné gymnázium a stredné školy
v meste. Rozdaných bolo 400 medailí a rovnaký počet diplomov. Počasie bolo celým hrám naklonené,
zapršalo len starším žiakom počas
atletických súťaží, ale aj napriek
tomu sa podarilo prelomiť niekoľko
rekordov. Chladnejšie počasie a
dážď potrápilo aj stredoškolákov na
futbale. Desať dní kraľovalo v Handlovej deväť športov: atletika, futbal,
malý futbal, stolný tenis, vybíjaná,
volejbal, basketbal, plávanie, kolky.
Vďaka trpezlivosti a ochoty učiteľov

Apríl 2009: Gymnastický štvorboj
– regionálne kolo – Prievidza:
Kategória „A“ dievèatá:
1. miesto - Koštialová N., Váòová,
Marková, Ulbriková
Kategória „B“ dievèatá:
1. miesto - Struhárová, Stanislavová
Dominika, Keratová, Martvoòová,
Hlivová
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 42. ročník Handlovských
športových hier.
Poradie škôl:
Materské školy
1. miesto ET Cintorínska ul.
2. miesto ET Morovnianska cesta
3. miesto ET Dimitrovova ul.
MŠ SNP
4. miesto ET Mostná

5. miesto MŠ Jalovec
6. miesto MŠ Chrenovec - Brusno
7. miesto MŠ Lipník
Stredné školy
1. miesto - SPŠ
2. miesto - ZSŠOaS
3. miesto - Gymnázium
Základné školy
1. miesto - ZŠ Mierové námestie
2. miesto - ZŠ Morovnianska cesta
3.miesto - ZŠ Školská ulica
4. miesto - Gymnázium I.Bellu
5. miesto ZŠ G. Drozda Chrenovec - Brusno
Špeciálna základná škola
ZŠ Ráztočno

Apríl 2009: Gymnastický štvorboj
– krajské kolo – Trenèín:
Kategória „A“ dievèatá:
1. miesto Koštialová N., Váòová,
Marková, Ulbriková, Bauerová
Kategória „B“ dievèatá:
2. miesto Struhárová, Stanislavová
Dominika, Daubnerová, Martvoòová,
Rudzanová M.
Máj 2009: Školské majstrovstvá
Slovenska v gymnastickom štvorboji
– Trenèín:
Kategória „A“ dievèatá:
5. miesto Váòová, Koštialová N.,
Marková, Ulbriková, Zimanová

CVČ Relax

V žiackej chodeckej lige
Handlovčania tretí
Záverečným piatym kolom 27.
mája 2009 v Banskej Bystrici sa
skončila žiacka chodecká liga
2008/2009.
V konkurencii 16. družstiev z celej
SR bolo konečné poradie:
1. Krupina
303 bodov
2. Bacúch
276 bodov
3. Handlová
244 bodov
4. B.Bystrica
238 bodov
Zo 16 členného handlovského
kolektívu v 6. kategóriách v konečnom hodnotení jednotlivcov boli
najúspešnejší títo športovci.
Mladšie žiačky:
1. Aneta Struhárová
Staršie žiačky:
2. Mária Santová
3. Monika Stanislavová
Starší žiaci:
2. Patrik Ďurina
3. Martin Kozárik

Mladú generáciu chodcov prijal
primátor mesta na neformálnom
posedení vo svojej kancelárii. Športových tém bolo neúrekom. Spýtali
sme, ako hodnotí ,, účinkovanie“
svojich zverencov Eduard Straka,
ich tréner. Podľa jeho slov tretie
miesto kolektívu a päť umiestnení
jednotlivcov na stupni víťazov v
celkovom hodnotení považuje za
úspešné. Sám, ako stále aktívny veteránsky reprezentant v tomto roku

zahájil svoju neuveriteľnú jubilejnú
50 chodeckú pretekársku sezónu.
Vyhral domáci halový veteránsky
šampionát v Banskej Bystrici. Na
medzinárodných chodeckých pretekoch v Dudinciach skončil tretí
a prvenstvo získal na veteránskom
mítingu v Nitre. Po skončení tohtoročnej chodeckej sezóny určite
bude priestor pripomenúť si uplynulých 50. športových rokov.
JP

Prenajmem garáž v okolí 29. augusta
63 nad vežičkou - 0903 285 959.
Bretislav Štalmach, Kadnárová 51,
831 51 Bratislava.
Dlhodobo prenajmem 2-izbový,
kompletne zrekonštruovaný, zaria
dený byt v centre Handlovej.
Dva balkóny, zateplený dom.
Cena 300 eur/mesiac, vrátane energií.
Kontakt: 0905 383 591

