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Memoriál Petra Bindasa
Už po pätnásty krát sa v
prvý marcový víkend konalo najvýznamnejšie športové podujatie Hnileckej doliny, Memoriál
Petra Bindasa o Pohár primátorky mesta Gelnica. Počas
dvoch dní bojovali o turnajové
prvenstvo na gelnickom zimnom štadióne štyri dorastenecké družstvá z Gelnice, Bohumína, Brezna a Púchova. Mladí
Gelničania počas troch stretnutí
ani raz neprehrali a inkasovali
len dva góly.
Memoriál Petra Bindasa
patrí svojou dĺžkou trvania medzi najstaršie mládežnícke hokejové turnaje na Slovensku.
Pätnásty ročník poctil svojou
návštevou generálny sekretár
Slovenského zväzu ľadového
hokeja Igor Nemeček.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu bolo aj odovzdávanie
hokejového výstroja v počte 18
kusov pre malých hokejistov prípravky. Výstroje darovala firma
HRIVIS spolu so Slovenským
zväzom ľadového hokeja.
Výsledková listina turnaja
Brezno - Bohumín
3:0
Gelnica - Púchov
11:0

Bohumín - Púchov
Gelnica - Brezno
Brezno - Púchov
Gelnica - Bohumín

8:2
2:1
14:2
4:1

TABUĽKA - umiestnenie
1. Gelnica 3 3 0 0 17:2
2. Brezno
3 2 0 1 18:4
3. Bohumín 3 1 0 2 9:9
4. Púchov
3 0 0 3 4:33
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Najproduktívnejším hrá-

čom turnaja sa stal Jaroslav
Frgolec z Brezna s 11 bodmi (4
góly a 7 asistencií). Za najlepšieho brankára vyhlásili Petra
Fecka z Gelnice. Najlepším
útočníkom sa stal Ondřej Čuč
ela z Bohumína a najlepším obrancom Miroslav Macejko z Gelnice. Cenu fair play za najmenej
trestných minút získalo mužstvo
Bohumína.

HK Slovan Gelnica

Gelničan - Majster Slovenska
Dňa 10. marca 2007 sa konali Majstrovstvá Slovenska veteránov v bežeckých disciplínach v športovej
hale Elán v Bratislave. Na tomto podujatí nás reprezentoval Gelničan Ivan Puškár. V behu na 3000 metrov získal
prvé miesto a s časom 9:53 sa stal Majstrom Slovenska.
Po dvojhodinovej prestávke nastúpil na trať dlhú 1500
metrov a aj v tomto behu s časom 4:41 vyhral. Na tomto
podujatí získal dve medaily a stal sa dvojnásobným Majstrom Slovenska veteránov v hale pre rok 2007. Po jeseni
z roku 2006, kde získal titul Majtra Európy a sveta v canicrosse mu tento rok začal ďalším úspechom na Slovensku.

Majstrovstvá Slovenska
v cestnom behu na 10 km
Gelnická desiatka
Dňa 3. júna 2007 sa bude konať v Gelnici beh na 10
km. Trať bude viesť ulicami mesta. Štart a cieľ preteku
bude na Zimnom štadióne Petra Bindasa v Gelnici. Štart
preteku bude o 13.00 hod. žiacke kategórie a o 14.00 hod.
- hlavné kategórie. Pretekať sa bude v kategóriách: juniori,
juniorky, muži do 40 rokov, do 50 rokov, do 60 rokov, do 70
rokov, ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov a všetky
žiacke kategórie. Tieto preteky budú zároveň
Majstrovstvami okresu Gelnica na rok 2007. Prezentácia
bude priamo pred štartom.

Masážno-relaxačné

štúdio Dúha,
Mária Fejová
otvára
prevádzku
v Gelnici na ulici
Slovenskej č. 42,
(v budove Telekomunikácií
pri pošte) a pozýva Vás
využiť nasledovné služby:
- Klasická masáž
- Športová - individuálna
masáž podľa potreby športovca
- Reflexná masáž chrbta
- Lymfatická masáž, ktorá
má vplyv aj na zoštíhlenie a
zlepšenie celulitídy
- Relaxačná masáž celotelová alebo čiastková
- Mäkké techniky
- Vákuová banková masáž
- bankovanie
- Kozmetická lymfodrenáž
Tieto služby môžete využiť
na objednávku aj mimo pracovného času vo večerných
hodinách a počas víkendu.

Kontakt: 0905 198 254

