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Hokejisti HK SLOVAN ukončili a hodnotili sezónu 2005 - 2006
obsadili prvé miesto, prípravka
a mladší žiaci obsadili druhé
miesta. Družstvo dorast - junior,
ktoré bolo v ich súťaži vekovo
ďaleko najmladšie, obsadilo po
konečnom účtovaní až konečné
štvrté miesto.

HK Slovan Gelnica rozbiehal už skončenú sezónu za veľmi dramatických okolností. Klub
bol počas celého letného obdobia bez elektrickej energie, čo
malo veľmi negatívny vplyv na
prípravné práce pred sezónou,
ako aj na samotnú prípravu našich mladých hokejistov.
Prevádzka, a tým aj sezóna, sa
pre nás začala vzhľadom na
uvedené skutočnosti neskoro,
čo výrazne ovplyvnilo aj prípravu na začiatok sezóny.
HK Slovan Gelnica prihlásil do
súťaže všetky mládežnícke kategórie: prípravka, mladší žiaci,
starší žiaci a zlúčenú kategóriu
dorast - junior.
Ako prví zasiahli do bojov žiaci
3.12.2005 v Sabinove víťaznými
zápasmi. Potom sa kolotoč zápasov rozbehol naplno s kratšou prestávkou počas vianočných sviatkov. Súťažný ročník
ukončili dorastenci zápasom v
Bardejove 26.3.2006.
Družstvá v žiackych kategóriách potvrdili svoj vysoký štandard a v súťažiach starší žiaci

Najlepšími jednotlivcami
družstiev boli:
Prípravka pod vedením:
tréner: Ladislav Gross
ved. družstva:
Róbert Skalický, František Saxa
Najproduktívnejší hráč:
Skalický Pavol
42 bodov
Števlík Michal
24 bodov
Najlepší strelec:
Skalický Pavol
31 gólov
Oravec Zdenko 11 gólov
Petrik Július
11 gólov
Najlepší nahrávač:
Števlík Michal
16 prihrávok
Szekely Martin
11 prihrávok
Skalický Pavol
11 prihrávok
Najlepší obranca:
Szekely Martin
Najlepší brankár:
Palko Michael
Mladší žiaci pod vedením:
tréner: Ing. Peter Zákutný
ved. družstva:
Vladislav Fatura
Najproduktívnejší hráč:
Kukuruďa Martin 13 bodov
Guza Jozef
11 bodov
Fatura Vladislav 11 bodov
Skalický Pavol
11 bodov
Najlepší strelec:
Kukuruďa Martin 8 gólov
Guza Jozef
8 gólov
Fatura Vladislav 7 gólov

Skalický Pavol
7 gólov
Najlepší nahrávač:
Kukuruďa Martin 5 prihrávok
Fatura Vladislav 4 prihrávky
Skalický Pavol
4 prihrávky
Najlepší obranca:
Kukuruďa Martin
Najlepší brankár:
Hunyadi Peter
Starší žiaci pod vedením:
tréner:
Ing. Ladislav Ščurko
ved. družstva: Walter Gross
Najproduktívnejší hráč:
Hajduk Richard 34 bodov
Ľorko Matej
25 bodov
Najlepší strelec:
Petrik Igor
16 gólov
Hajduk Richard 14 góly
Najlepší nahrávač:
Hajduk Richard 20 prihrávok
Fabrici Juraj
12 prihrávky
Ľorko Matej
12 prihrávky
Najlepší obranca:
Gross Walter
Najlepší brankár:
Hrobko Michal
Dorast - junior pod vedením:
tréneri:
Norbert Leitner, Daniel Loja
ved. družstva: Anton Pavlík
Najproduktívnejší hráč:
Gross Peter
13 bodov
Kastelovič Maroš 8 bodov
Najlepší strelec:
Gross Peter
10 góly
Kastelovič Maroš 5 góly
Najlepší nahrávač:
Gross Tomáš
4 prihrávky
Olejník Michal
4 prihrávky
Hutka Igor
4 prihrávky

Gross Peter
3 prihrávky
Kastelovič Maroš 3 prihrávky
Palko Peter
3 prihrávky
Najlepší obranca:
Ščišlák Tomáš
Najlepší brankár:
Pavlík Anton, Drajna Marián
Mimo súťaž pôsobila v HK
aj predprípravka pod vedením
trénerov Robeta Skalického a
Františka Saxu.
Okrem majstrovských zápasov odohrali družstvá predprípravky a dorastu turnaje na
domácom ľade. Kým chlapci
predprípravky obsadili na turnaji
proti silným ligovým družstvám
3. miesto, tak dorastenci obhájili
minuloročné prvenstvo na XIV.
ročníku Memoriálu Petra Bindasa.
Družstvá mladších žiakov a prípravky sa ešte v nasledujúcich
týždňoch chystajú na medzinárodné turnaje v maďarskom
Miškolci a v Brezne, kde taktiež
očakávame dobré výsledky.
Výkonný výbor HK Slovan
Gelnica ďakuje aj touto cestou
predstaviteľom mesta a sponzorom za podporu, bez ktorej by
hokej a šport v našom meste
hlavne v zimnom období pravdepodobne absentoval.
Záverom chceme ubezpečiť všetkých priaznivcov hokeja
a športu, že pred začiatkom budúcej sezóny spravíme v príprave maximum, aby už aj tak dobré výsledky boli ešte lepšie.

