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Dňa 12. 6. 2007 zorganizovala ZŠ 
Ďumbierska 17 2. ročník atletických 
pretekov Sásovský trojboj. V troch dis-
ciplínach, beh na 50 (30) m, skok do 
diaľky a hod kriketovou loptičkou, súťa-
žila stovka chlapcov a dievčat – žiakov 
I. stupňa ZŠ-Ďumbierska, ZŠ Pienin-
ská, ZŠ Tatranská a ZŠ Magurská. 

Víťazom vydareného športového 
podujatia, ktoré zapojilo od školských 
až po finálové kolo viac než 400 detí, sa 
stala ZŠ Tatranská pred ZŠ Ďumbierska.  
Na treťom a štvrtom mieste skončili ZŠ 
Pieninská a ZŠ Magurská. 

V jednotlivých disciplínach zaujal vý-
kon ešte len prváka Ivka Valenščáka (ZŠ 

Ďumbierska), ktorý v hode kriketovou 
loptičkou zaznamenal výkon 25 m.

Sme radi, že hlavná myšlienka podu-
jatia – oslovenie detí športom, zaujala 
našich súčasných partnerov-Komunitnú 
nadáciu Zdravé mesto, Slovenskú spori-
teľňu, a. s. a Konto Orange. Ich výrazná 
podpora umožnila organizátorovi za-
bezpečiť vynikajúce podmienky pre deti 
- športovcov. Upravili sme športoviská, 
vybudovali nové doskočisko a zabezpečili 
mnoho zaujímavých cien. Počas krásne-
ho slnečného dňa mali deti k dispozícii 
občerstvenie a víťazi si okrem medailí, 
diplomov a pohárov odniesli darčeky a 
suveníry od sponzorov. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1. ročník ZŠ:

Dievčatá:
1. A. Matijová, ZŠ Tatranská
2. E. J. Pavlendová, ZŠ Ďumbierska
3. M. Kvačkajová, ZŠ Ďumbierska

Chlapci:
1. I. Valenščák, ZŠ Ďumbierska
    L. Technovský, ZŠ Pieninská
3. B. Majerský, ZŠ Tatranská

2. ročník ZŠ:

Dievčatá:
1. A. Kollárová,    ZŠ Ďumbierska
2. L. Bobáková,   ZŠ Pieninská
3. M. Kresanová, ZŠ Pieninská
 Chlapci:
1. E. Sojka,    ZŠ Pieninská
2. L. Lichý,     ZŠ Ďumbierska
3. R. Lupták,  ZŠ Tatranská

3. ročník ZŠ:

Dievčatá:
1.   D. Šomodiová,     ZŠ Tatranská
2. D. Babicová,         ZŠ Ďumbierska
     M. Tomančíková,  ZŠ Tatranská

Chlapci:
1. D. Greško, ZŠ Ďumbierska
2. Ľ. Kaal,      ZŠ Ďumbierska
           V. Tóth,     ZŠ Tatranská

4. ročník ZŠ:

Dievčatá:
1. B. Tomková,    ZŠ Pieninská
2. Z. Majanová,   ZŠ Ďumbierska 
3. N. Baltová,      ZŠ Ďumbierska
      K. Kubíčková, ZŠ Tatranská
Chlapci:
1. T. Čulok,         ZŠ Tatranská
2. M. Valenščák, ZŠ Ďumbierska
      R. Sedláček,   ZŠ Magurská

K. Striešová

„Sásovský trojboj“ na ZŠ Ďumbierska

Preslávené kúpeľné a festivalo-
vé mesto Karlovy Vary bolo hos-
titeľom v poradí už 29. ročníka 
medzinárodných plaveckých 
pretekov „Pohár karlovarské-
ho Vřídla. Hotelový komplex 
privítal 252 pretekárov z 27 
oddielov a klubov. Zástupcom 
Slovenska bol plavecký oddiel 
KTV Univerzity Mateja Bela 
Banská Bystrica.

Preteky boli zároveň aj me-
moriálom a spomienkou na 
obeti tragédie zo dňa 8. marca 
2003, kedy havaroval autobus 
vracajúci sa z lyžiarskeho zá-
jazdu v Rakúsku, v ktorom boli 
aj karlovarskí plavci (zahynulo 
vtedy 19 osôb). Usporiadajúci 
plavecký oddiel TJ Slovan Kar-
lovy Vary pripravil v takmer let-
nom počasí zaujímavé podujatie 
a pre víťazov v piatich vekových 
kategóriách hodnotné ceny.

V početnej konkurencii si 
v celkovom hodnotení oddielov 
a klubov počínali mladí Ban-
skobystričania veľmi dobre (na 
štarte predstavili 11 svojich prete-
károv), keď obsadili 4. miesto.

V individuálnych štartoch 
v kategórii starších žiačok si 
z Banskobystričanov najlepšie 
počínala Michaela MAJTÁNO-
VÁ, keď dokázala zvíťaziť v dis-
ciplíne 200 m voľný spôsob a dva 
razy sa postavila na strieborný 
stupienok v disciplínach 100 m 
voľný spôsob a 200 m polohové 
preteky. Michaela RACKOVÁ 
skončila na 100 m motýlik na 
druhom mieste a v disciplíne 
200 m voľný spôsob jej taktiež 
patrila strieborná pozícia. Matej 
LEŠKO síce zaostal za stupňami 

víťazov, avšak jeho zlepšovanie 
najlepších osobných výkonov 
ako aj jeho 5., 7. aj 10. miesto 
majú svoju hodnotu. Zlepšenia 
zaznamenali aj Martin MARKO-
VIČ a Michaela NUTTEROVÁ.

Kategória mladších žiakov 
znamenala medailové pozície pre 
Martina PEREŠÍNIHO, ktorý 
sa vo všetkých svojich štartoch 
postavil na stupne víťazov. Tri 
razy sa postavil na strieborný 
stupienok (v disciplínach 100 m 
voľný spôsob, 100 m prsia a 100 
m motýlik). V disciplíne 100 m 
znak obsadil 3. miesto. Lucia 
ROUPCOVÁ si vyplávala druhé 
miesta na 100 m prsia a 100 
m motýlik. Ďalšie zlepšenia 
zaznamenali Jakub VILLANT, 
ktorý sa tri razy umiestnil 
v prvej desiatke a taktiež Diana 
ĽUPTÁKOVÁ, ktorej sa to po-
darilo dvakrát.

Prvé štarty medzi juniormi 
a mužmi absolvoval Tomáš 
ADAMJÁK, ktorý na 100 m 
motýlik obsadil veľmi solídne 
8.miesto, a aj v ďalších disciplí-
nach opravoval svoje maximá.

Medzi najmladšími žiakmi 
zbierala medzinárodné skúse-
nosti 9-ročná Adriana FEDO-
ROVÁ. Aj jej umiestnenia na 5., 
7. a 9. mieste sú prísľubom do 
budúcnosti.

Organizátori podujatia si veľ-
mi cenili účasť, ako aj výkony 
mladých Banskobystričanov 
a pozvánka aj na nasledujúci 
jubilejný, v poradí už 30.ročník 
je dobrou vizitkou práce s mlá-
dežou v tomto ambicióznom 
plaveckom odiele.

Milan Záborský

V dňoch 7 - 10. 6. 2007 sa 
uskutočnil 10 jubilejný ročník 
medzinárodného futbalového 
turnaja žiakov v Budapešti.V 
silnej konkurencii tímov zo Srb-
ska, Rumunska, Grécka, Maďar-
ska a Slovenska so cťou obstáli 
futbalisti banskobystrického Sa-
vonu pod vedením trénera An-
tona Šubu. Svojou technickou 
hrou a silnými individualitami 
boli prekvapením turnaja. 
3-dňový turnaj bol skutočnou 
previerkou fyzických síl mladých 
futbalistov. Už prvý deň turnaja 
odohrali v skupine 4 zápasy a tu 
je nutné dodať, že práve v skupi-
nových zápasoch odohrali veľmi 
kvalitný zápas s neskorším víťa-
zom celého turnaja mužstvom 
Srbska, ktorý skončil remízou 
2:2.Vo finálovej fáze turnaja 
bojovali futbalisti Savonu o 3-4 

miesto s futbalistami Rumunska 
a tento kvalitný zápas vyhrali a 
umiestnili sa tak na krásnom 3 
mieste. Na úspechu tohto tímu 
sa podieľali títo hráči: Bertold 
Braun, Adam Mesík, Kristian 
Krupa, Miroslav Debnár, Mar-
tin Rumanovský, Filip Sumrák, 
Andrej Žiška, Tomáš Túma, 
Slavomír Longauer a Richard 
Pikulík. 

 sav Tomaček rozhodol o víťazstve Dukly
V treťom prípravnom zápase pred novou ligovou sezónou zvíťazi-

la Dukla nad Rimavskou Sobotou 1:0. Po bezgólovom polčase strelil 
jediný gól zápasu striedajúci Tomaček. Ďalšie prípravné stretnutie 
odohrá Dukla už v rámci svojho herného sústredenia v Čechách, 
kde v stredu (27. jún 2007) nastúpi v Prahe proti Kladnu. FK 
Dukla - FC Rimavská Sobota 1:0 (0:0) Gól: 90. Tomaček Zostava 
Dukly: Zajac - Seman, Debnár, Kotrys, Herda - Pečovský, Ďurica, 
Palic, Kulík - Lietava, Semeník. V druhom polčase do hry zasiahli 
Medveď, Štuber, Saláta, Kamas, Hučko, Tomaček, Jarobica. V 
záverečnej dvadsaťminútovke sa do hry hry zapojil i Sivčevič, pre 
ktorého sa zápasom proti Rimavskej Sobote skončila jeho skúška 
v Dukle. www.fkdukla.sk

V prípravnom zápase podľahla 
Dukla maďarskému Honvédu Bu-
dapešť 0:1. Jediný gól zaznamena-
li domáci zo spornej penalty.

Zostava Dukly (I. polčas):
Boroš - Palic, Červenka, Kotrys, 

Štuber - Pečovský, Kamas, Kulík, 

Hučko - Medveď, Sivčevič.

Zostava Dukly (I.polčas):
Zajac - Klučiar, Jarabica, Far-

kaš, Herda - Palic, Saláta, Ďurica, 
Kulík (55. Šulek) - Medveď (70. 
Tomaček), Sivčevič (65. Lieta-
va). www.fkdukla.sk

Víťazom II. ročníka FORZA 
CUPu, medzinárodného futbalo-
vého turnaja prípraviek s rokom 
narodenia 1996 a mladší, sa stali 
mladí hráči FC Hlučín. Český 
klub rozhodol o svojom víťazstve 
až po penaltovom rozstrele, keď v 
riadnom hracom čase sa finálový 
súboj Hlučína s Tatranom Prešov 
skončil nerozhodne 1:1. Tretie 
miesto si na turnaji vybojovali 
hráči 1. FC Brno, ktorí v zápase 
o bronz zdolali BŠK Bardejov 

3:0. Penalty rozhodovali aj o 
držiteľovi piateho miesta. To sa 
nakoniec ušlo družstvu Roudnice 
nad Labem. Šieste miesto zostalo 
jednému z príjemných prekvapení 
turnaji, hráčom Tempusu Rimav-
ská Sobota. Poradie na ďalších 
miestach: 7. MFK Košice, 8. KAC 
Košice, 9. AS Trenčín, 10. Dukla 
Banská Bystrica, 11. ViOn Zlaté 
Moravce, 12. Inter Bratislava, 13. 
HFK Prievidza, 14. Slovan Brati-
slava.                  www.fkdukla.sk

Plavci UMB priviezli
z Čiech 11 medailí

Medzinárodný úspech futbalistov Savonu

S Honvédom prehra po spornej penalte

Hlučín víťazom FORZA CUPu

(Tržnica) B. Bystrica
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ZĽAVY

Takto sa tešili deti z usporiadateľskej 
školy ZŠ Ďumbierka 17.


