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XVI. ročník Memoriálu Petra Bindasa
V dňoch 29. februára až 1.
marca 2008 sa konal už XVI.
ročník Memoriálu Petra Bindasa. Ide o medzinárodný hokejový turnaj dorastu, ktorý má
najstaršiu tradíciu na Slovensku
v tejto kategórií. Organizuje ho
Mesto Gelnica pod záštitou primátorky mesta Gelnica v spolupráci s Hokejovým klubom Gelnica. HK Slovan Gelnica privítal
na domácom ľade tohtoročného
turnaja - hokejové kluby HC Bohumín, TJ Český Těšín a KH
Sanok. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na ľade zvádzali
športové boje. Víťazstvo si vybojovali domáci hráči HK Slovan Gelnica.

Český Těšín - Sanok 2:6
Gelnica - Bohumín 5:3
Bohumín - Sanok 0:5
Gelnica - Český Těšín 3:2
Ocenenia jednotlivcov:
- najlepší brankár:
Lukáš Carbol z Českého Těšína
- najlepší útočník:
Ondřej Cučela z Bohumína

- najlepší obranca:
Lukáš Petrík HK Slovan Gelnica
- najproduktívnejší hráč:
Dávid Hučko zo Sanoku
TABUĽKA
1. Gelnica
2. Sanok
3. Český Těšín
4. Bohumín

3300
3201
3102
3003

13:8 6
14:7 4
8:9 2
3:14 0

Zberateľ kúpi staré obrazy,
platba ihneď.
Kontakt: 0905 319 162.
Dopravná a klinická psychológia.
www.psychonet.sk
Kúpim staré autá, motorky,
nekompletné, torzá, náhradné diely. Ponúknite pricestujem. Kontakt: 0903 022 227,
0918 981 514.
Kúpim 3-izbový byt v Gelnici s balkónom v osobnom
vlastníctve.
Kontakt: 0905 014 957.
Vymením 2-izbový byt za 3
alebo 4-izbový byt v osobnom vlastníctve v Gelnici.
Plus doplatím.
Kontakt: 0905 761 859.

Výsledková listina turnaja:
Bohumín - Český Těšín 0:4
Gelnica - Sanok 5:3

Pozývame Vás do novootvorenej prevádzky „Masážny
salón a nechtový dizajn“ na
Športovú 14 v Gelnici,
po - pi od 10.00 do 18.00 hod.
Kontakt: 0910 527 924.
Vymením 3-izbový byt
(družstevný) na Záhradnej
ul. za 1-izbový v Gelnici.
Kontakt: 0915 141 672

Majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu jednotlivcov
Dobrú skúsenosť získali
mladí šachisti Slovana Gelnica
Peter Petko a Milan Turzák ml.
svojou účasťou na Majstrovstvách SR mládeže v šachu
jednotlivcov v Martine 17.-23.
2. 2008, ktorí sa na takomto
vrcholnom podujatí a takto silne
obsadenom dlhodobom turnaji
zúčastnili prvýkrát vďaka podpore mesta Gelnica.
Peter Petko štartoval v kategórii chlapcov do 18 rokov,
ktorá bola najkvalitnejšie obsadená, dokonca aj hráčmi extraligy dospelých. Žiaľ, vybral si
nováčikovskú daň, keď aj lepšie
pozície so skúsenejšími hráčmi
nedotiahol do víťazného konca
a ziskom 1,5 bodu skončil v závere tabuľky na 26. mieste.
Milan Turzák v kategórii
chlapcov do 16 rokov mal veľmi dobrý štart do turnaja, keď
získal 3 body z úvodných 4 partií, v ďalšej časti majstrovstiev
striedal víťazstvá s prehrami a
skončil s 5 bodmi na peknom

13. mieste zo 40 účastníkov. V
priebehu majstrovstiev zvíťazil
aj s hráčmi s podstatne vyšším
ratingom, ale nevyhol sa ani
prehre s rovnocennými súpermi. Mrzí predovšetkým prehra v
poslednom kole, ktorá mu zahatala cestu za umiestnením v
prvej desiatke a tým aj znemožnila jeho zaradenie na listinu talentov SR.
Účasť na tomto podujatí
ukázala, že ak chceme napredovať so šachom v Gelnici, tak
je nutné aj za cenu vyšších nákladov dať možnosť konfrontovať výkonnosť našim šachistom
s najlepšími a zlepšovať aj vybavenosť oddielu výpočtovou
technikou a šachovými databázami, ktoré sú nevyhnutné už aj
pri príprave mladých šachistov.
Obaja študenti Gymnázia
Gelnica svojou hrou i vystupovaním dobre reprezentovali naše mesto po športovej aj spoločenskej stránke.
Milan Turzák

LENIVÝ PUK
8. marca sa konal 9. ročník
hokejového turnaj neregistrovaných hráčov Lenivý puk, ktorý dal
zároveň symbolickú bodku za
tohtoročnou sezónou . Priaznivci
tohto netradične-tradičného podujatia sa stretli na pôde Zimného
štadióna Petra Bindasa v Gelnici.
Osem tímov bojovalo už tradične
o Pohár primátorky mesta Gelnica. Tímy boli rozdelené do dvoch
skupín modrej a zelenej, z ktorých
víťazi súťažili o prvé miesto, druhé
družstvá z oboch skupín bojovali
o tretie miesto. Lenivý puk, ktorý
je vyrobený zo špeciálnej gumy a
oproti klasickému puku sa kĺže
pomalšie, preháňali po ľade amatérske družstvá s nezvyčajnými
menami. Všetky družstvá podávali počas celého turnaja skvelé
výkony, pri ktorých ich aj napriek
daždivému počasiu povzbudzovalo úžasné publikum zložené z
rôznych vekových skupín.
Víťazom lenivého puku sa stalo
družstvo LEGENDY.
Tabuľka - modrá skupina :
1. ZAJO d. c., 2. HTK, 3. DOMÁ-

CA JATERNICA, 4. NOTY
Tabuľka - zelená skupina:
1. LEGENDY, 2. HC 03 Víťaz, 3.
„STARS“, 4. „ŽLTÉ DRESY“
Zápas o tretie miesto:
HTK - HC 03 Víťaz 0:2
Zápas o prvé miesto:
LEGENDY - ZAJO d. c. 2:0
Turnaj organizoval HK Slovan Gelnica v spolupráci s Komisiou kultúry, športu a mládeže pri
MsZ v Gelnici. Celé podujatie prebehlo v duchu Fair play a pravej
športovej atmosfére.

