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GELNICA
V prvú marcovú sobotu
písal už svoj 14. ročník najstarší
turnaj dorastencov na Slovensku.
Družstvá z Českého Těšína, Brezna, Sabinova a Gelnice
rozohrali, ako už býva zvykom,
ťažké, ale zároveň i napínavé
boje o body do konečnej tabuľky
v piatok 3. marca popoludní
zápasom Český Těšín
Sabinov. Naši chlapci z Gelnice
vo ve-černom zápase proti
Breznu po dobrom výkone
odchádzali z ľadu zo vztýčenou
hlavou. Ví-ťazstvo 4 : 0 ich
povzbudilo a dostalo do víťaznej
pohody. Dru-hý deň priniesol
takisto štyri kvalitné a napínavé

zápasy. V predposlednom
zápase medzi Sabinovom a
Breznom rozhodli víťazstvom
Sabinovčania o svojom treťom
mieste na turnaji.
Posledný zápas turnaja medzi
našimi chlapcami z Gelnice a
chlapcami z Českého Těšína
bol pravým finále. V napínavom
zá-pase od prvej do poslednej
mi-núty otvoril skóre pre
Gelnicu v prvej tretine kapitán
nášho druž-stva Tomáš Gross.
V ďalšom priebehu zápasu naši
chlapci nevyužili niekoľko veľmi
dob-rých príležitostí na zvýšenie
ná-skoku, čo sa im ďalšom priebehu mohlo aj vypomstiť, lebo
10 minút pred koncom súper z
neprehľadnej situácie pred našou bránkou vyrovnal. Potom sa
Gelničania zamerali už len na
udržanie nerozhodného stavu,
ktorý im zabezpečil víťazstvo v
celom turnaji, o ktorom rozhodol
jeden gól. V celkovom účtovaní
sme strelili 8 gólov, kým Český
Těšín len 7 gólov.
Z našich chlapcov sa naj-
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viac darilo Marcelovi Hölzovi a
Petrovi Grossovi, ktorí strelili po
dva góly a k nim pripísali i po
jednej prihrávke. Oporou družstva boli obaja brankári Anton
Pavlík a Marián Drajna, ako aj
obrancovia Lukáš Petrík s Martinom Maliňákom. Ale aj ostatní
chlapci spolu so spomínanými
tvorili pod vedením trénerov
Norberta Leitnera a Daniela Loju jeden kompaktný tím.
Okrem družstiev boli ohodnotení aj najlepší jednotlivci
turnaja:
Najlepší brankár:
Ján Kiedroň, Český Těšín
Najlepší obranca:
Lukáš Petrík, Gelnica
Najlepší útočník:
Maroš Kastelovič, Gelnica
Najproduktívnejší hráč:
Viliam Krajňák, Sabinov
Cenu Fair Play, ktorú venovala
pani primátorka mesta Anna
Nemčíková, získalo družstvo
Brezna. Nazbieralo počas celého turnaja najmenej trestných
minút.
Zdarný priebeh turnaja
obohatil aj vložený zápas našich najmenších hokejistov z
predprípravky, ktorí si zmerali
sili s rovesníkmi z Košíc. Títo
odchádzali z ľadu s cennou remízou a už teraz bolo na nich
vidieť, ako sa tešia na memoriál
o niekoľko rokov. Tam by už mali
hájiť naše klubové farby.
Záverom VV HK Slovan
Gelnica ďakuje všetkým funk-

Vymením 3-izbový byt s
balkónom v OV v Gelnici za
2-izbový s balkónom v OV v
Gelnici. Doplatok dohodou.
Kontakt: 0904 973 410
Predám pozemok 3.457 m2
v intraviláne Gelnice, pod lesoparkom. Všetky I.S. okrem
kanal.
Kontakt: 055/ 63 310 65
Predám 2-izbový byt na ul.
SNP v Gelnici.
Kontakt: 0907 338 248
cionárom, ľadárom, rozhodcom
a dobrovoľníkom, ktorí priložili
ruku k zdarnému priebehu turnaja. Ďakujeme aj všetkým
sponzorom, bez ktorých by turnaj na takej úrovni ani nemohol
existovať a ďakujeme aj predstaviteľom mesta na čele s pani
primátorkou Annou Nemčíkovou, pod ktorej záštitou sa
XIV. ročník o memoriál Petra
Bindasa hral.
Výsledky:
Český Tešín - Sabinov
Gelnica - Brezno
Český Tešín - Brezno
Sabinov - Gelnica
Brezno - Sabinov
Gelnica - Český Tešín

3:0
4:0
3:1
2:3
5:6
1:1

Tabuľka:
1. GELNICA
2. Český Tešín
3. Sabinov

8:3
7:2
8:11

5
5
2

komplexné poistenie majetku

povinné zmluvné poistenie

EUROTRAVEL - cestovné poistenie

Vyhlasujeme konkurz na obsadenie pracovnej pozície

finančného manažéra

Banícke nám. 13, tel.: 053/4821 420, mobil: 0903 646 046
Hlavná 2, tel.: 053/4823 002, mobil: 0903 611 232

05601 GELNICA
Kvalitný satelitný digitálny príjem programov:
STV 1, STV 2, Markíza, TV JOJ, TA3
-za výhodnú cenu teraz s dovozom aj s montážou
-možnosť nákupu satelitného kompletu aj na splátky
(už nepotrebujete žiadne iné antény!)

v regiónoch Spišská Nová Ves, Levoča, Krompachy, Gelnica.

Ferebné televízory za výborné ceny

Písomné prihlášky do výberového konania so štruktúrovaným CV zasielajte na adresu:
Kooperativa poisťovňa, a.s., Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves,
prípadne e-mailom: kancel158@koop.sk

Navštívte našu predajňu,
kde Vám radi pomôžeme a poradíme.
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