8

09/2006

Gelnický kahanec 2006
Tretí ročník turnaja mládeže
v rapid šachu Gelnický kahanec
usporiadal šachový oddiel TJ
Slovan Gelnica v spolupráci s
Centrom voľného času v Gelnici
12.8.2006 ako sprievodné jarmočné podujatie. V turnaji súťažili vyspelí mladí šachisti z východu Slovenska (traja s ratingom nad 2100 bodov) a tiež z
poľského partnerského mesta
Rudnik nad Sanom. V dobre obsadenom A turnaji sa najviac
darilo tohtoročnému majstrovi
SR do 14 rokov Štefanovi Mazurovi z Michaloviec, ktorý unikol vyrovnanému poľu prenasledovateľov o 1,5 bodu. Nakoniec vďaka pomocnému hodnoteniu skončil druhý najvyššie
nasadený Tomáš Lakatoš a tretí
Tomáš Kolár, obaja z Košíc a s
rovnakým počtom bodov 4 ako
aj 4. v poradí Maroš Kovaľ z
Prešova. V početnejšom B turnaji sa darilo Lukášovi Troppovi
z Kežmarku (6 b), ktorý zvíťazil s
polbodovým náskokom pred
Maciejom Majom z Rudniku nad
Sanom a s bodovým pred Evkou Kovariovou z Košíc, ktorá
mala lepšie pomocné hodnotenie ako 4. Š. Dromblikovič z Gelnice a 5. J. Maršálek zo Sloviniek. Najmladším účastníkom
medzi 39 zúčastnenými bol
šesťročný Filip Slatkovský zo
Spišských Vlachov.
Usporiadateľov potešila účasť mladých šachistov z Rudnika nad Sanom, ktorí potvrdili,
že výrazná podpora šachu v
poľskom partnerskom meste

neprináša len početnú základňu, ale aj talenty, ktoré zvádzali
vyrovnané súboje s najlepšími v
A turnaji a v B turnaji sa presadili
medzi najlepšími v jednotlivých
vekových kategóriách. Medzi
súťažiacimi sa nestratili ani Gelničania, najviac sa darilo Štefanovi Dromblikovičovi, ktorý
skončil druhý v kategórii do 15
rokov a M. Turzákovi, ktorý obsadil v rovnakej kategórii 4.
miesto.
Mládež bola za svoje šachové výkony odmenená medailami a vecnými cenami v 5
vekových kategóriách, ktoré im
odovzdala patrónka turnaja,
primátorka mesta Gelnica Anna
Nemčíková. Vydarené podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore mesta Gelnica a pomoci
sponzorov (B.O.F leasing Bratislava, VIJOFEL mäsovýroba
Bartošovce, T-Mobile, C. Cehuľa, Pekáreň JETE, PSS a. s.
exp. Gelnica).

Úspešní Gelničania
Hokejista Ladislav Ščurko
S hokejom začínal doma v
Gelnici, a to v kategórii prípravky a
žiakov. Potom pokračoval v klube
HK Sp. Nová Ves v kategórii žiackych, dorastu, juniorov a hral sezónu seniorov. V roku 2001 získal
druhé miesto starších žiakov ŠHT
na Slovensku. O rok na to bol vyhodnotený medzi 10. najlepšími
športovcami okresu Sp. Nová Ves
a Gelnica.
V sezóne 2002/2003 dosiahol tretie miesto v extralige dorastu na Slovensku. V sezóne 2003/
2004 získal druhé miesto v extralige juniorov na Slovensku.
Už ako 10-ročný sa po prvýkrát zúčastnil na turnaji žiakov v
Kanade, vo Wall-Dor a o štyri roky
neskôr bol na medzinárodnom
turnaji žiakov v Kanade v Scherbruck.
Reprezentoval Slovensko v
mládežníckych výberoch 16, 17,
18 a 20 ročných. Vo výbere 17-ky
SR bol na medzinárodnom turnaji
v Detroite. Najväčší úspech dosiahol vo výbere 18-ky SR, kde na
majstrovstvách sveta v Jaroslavli
v Rusku v roku 2003 získal 2.
miesto. Na prelome rokov 2003 a
2004 na Viking Cup v Edmontone
v reprezentácii Slovenska v 18-ke
získal 3. miesto.
V roku 2004 bol draftovaný v
6. kole zo 170. miesta Philadelphiou Flyers, vo veľkom drafte a v
juniorskom drafte v 1. kole zo 7.
miesta Seattle Thunderbirds. Dve
sezóny 2004-2006 odohral v tomto klube kanadsko americkej juniorskej súťaže WHL.

Predám pozemok 3.457 m2
v intraviláne Gelnice pod lesoparkom, ul. Partizánska.
Všetky IS, okrem kanal.
Tel. 055/63 310 65
Predám dom na Turzovskej
ulici. Bližšie informácie
na tel. č. 0907 997 678
Darujem šteniatka do dobrých rúk. Plemeno menšieho
vzrastu. Vhodný do bytu aj
do domu. Prosím len seriózni
záujemcovia. Odber koncom
mesiaca.
tel. č.: 0918 677 999
Predám záhradku, drevená chatka, v záhradkárskej
oblasti Špicatý vrch.
Cena dohodou.
Zároveň predám zdravotnú
pomôcku
(stolička do vane pre zdravotne postihnutých).
Kontakt: 0908 418 124
Predám kočiar 4-kombináciu, modrý v kombinácii s béžovou, zn. METEOR. Preklápacia rúčka, nánožník +
prenosná taška na dieťa slúžiaca aj ako vanička a fusak.
Nafukovacie kolesá v záruke
do 11/06 - vo veľmi dobrom
stave. Cena 2.500,- Sk.
Kontakt: 0907 432 932

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