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Handlovské športové hry v tomto roku začali 
z dôvodu rekonštrukcie plavárne 8. apríla plavec-
kými pretekami. Slávnostné otvorenie hier sa 
uskutočnilo 13.mája 2010 v ZŠ Morovnianska 
cesta. Novinkou v tomto ročníku bol gym-
nastický štvorboj pre žiakov ZŠ, basketbal a 
futbal pre študentov SŠ. 

Športovalo sa na všetkých športoviskách v meste 
– atletika, futbal, malý futbal, stolný tenis, vybíja-
ná, volejbal, basketbal, plávanie, kolky, gymnastic-
ký štvorboj. 
Zapojili sa všetky materské a základné školy 
mikroregiónu, osemročné gymnázium a stredné 
školy v meste. Na 43.ročníku HŠH športovalo 
1370 športovcov a spolu s divákmi a fanúšikmi  
bola účasť viac než 4000 športových nadšencov. 
Rozdaných bolo 400 medailí a rovnaký počet diplo-
mov. Počasie bolo chladné a upršané, prekladalo 
sa viacero športových súťaží, čo značne kompli-
kovalo priebeh hier. Vďaka trpezlivosti a ochote 
učiteľov a riaditeľov škôl, aj napriek nepriaznivé-
mu počasiu  a 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. Vyhodnotenie 43.ročníka Handlovských 
športových hier sa uskutočnilo 28.6.2010 v CVČ 
Relax. Pozvanie prijal Ing. Rudolf Podoba, pri-

mátor mesta, riaditelia škôl a učitelia základných 
a stredných škôl. 
Na záver neostáva nič iné, len poďakovať mestu 
Handlová za finančnú podporu hier, riaditeľom 
a učiteľom základných, stredných a materských 
škôl, p. Pazderovi za sprístupnenie kolkárskej 
dráhy, ŠKF Handlová za priestory futbalového 
štadiónu, p. Rozenbergerovi za ozvučenie, p. 
Alexymu, p. Leštianskemu a p. Parákovej za neo-
ceniteľnú pomoc. Zvlášť ďakujeme p. Ilešičovej 
zo Slovenského červeného kríža Handlová, 
študentom Gymnázia I. Bellu a Súkromnej 
strednej školy Handlová a všetkým fanúšikom 
športu v našom meste, ktorí podporili 43. ročník 
Handlovských športových hier. 

PORADIE - 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 Ráztočno 
6.miesto - ZŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno  

PORADIE – Materské školy 
1.miesto ET Morovnianska cesta- 10 bodov
2.miesto MŠ SNP - 7 bodov
3.miesto ET Cintorínska ul. - 14 bodov

4.miesto ET Dimitrovova ul. -  7 bodov
5.miesto MŠ Jalovec - 3 body      
6.miesto MŠ Chrenovec - Brusno - 2 body
7.miesto MŠ Lipník

PORADIE – Stredné školy 
1. miesto – Stredná odborná škola –Lipová 8
2. miesto – Stredná odborná škola – Lipová 15
3. miesto -  Gymnázium  I. Bellu

43. ROČNÍK  HANDLOVSKÝCH ŠPORTOVÝCH HIER


