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Extraliga juniorov
Juniori HC 05 Banská Bystri-
ca získali bronzové medaily. 
V sérii o tretie miesto zdolali 
HK HC Nitra 3:1 na zápasy.
O 3. miesto:
1. zápas: Nitra – Banská 
Bystrica 4:5 (0:0, 3:3, 1:2), 
góly: Varga, Dolník, Mač-
kovič, Petro, Kovalík.
2. zápas: Nitra – Banská 
Bystrica 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), 
gól: Styk.
3. zápas: Banská Bystrica – 
Nitra 6:3 (3:1, 1:1, 2:1), góly: 
Lunter, Viedenský, Dolník, 
Máľus, Lamper, Matoušek.
4. zápas: Banská Bystri-
ca – Nitra 6:1 (4:0, 0:0, 2:1), 
góly: 2 Lunter, 2 Matoušek, 
Melkumjan, Viedenský.

Dudinská päťdesiatka
Chodec VŠC Dukla Banská 
Bystrica Matej Tóth zvíťazil 
na 31. ročníku medzinárod-
ných chodeckých prete-
kov Dudinská päťdesiatka. 
Jeho oddielová kolegyňa 
Mária Czaková zabehla B-
-limit na olympiádu a stala 
sa majsterkou Slovenska.

Hokej 

Hokejisti HC 05 Banská 
Bystrica ukončili sezónu 
2011/2012 v štvrťfinále play-
-off. V sérii s HC Košice pre-
hrali 1:4 na zápasy a obsadili 
konečné ôsme miesto. Za pred-
vedené výkony v play-off sa 
však rozhodne nemusia hanbiť. 
„V play-off sme si určite hanbu 
neurobili, odohrali sme s ob-
hajcom prvenstva vyrovnané 
zápasy. Nedokázali sme však 
prekročiť náš tieň, a tak sme 
nezískali viac ako jedno víťaz-
stvo, aj keď sme od toho neboli 
ďaleko. Rozhodla skúsenosť 
a herná kvalita košických hrá-
čov,“ okomentoval vystúpenie 
baranov v play-off teraz už 
bývalý tréner mužstva Milan 
Staš. Na lavičke ho od budúcej 
sezóny nahradí jeho doterajší 
asistent a bývalý slovenský 
hokejový reprezentant Vla-
dimír Országh.

Základná časť
HC 05 vstupoval do sezóny 
so značnými očakávaniami 

a hlavne s Alpom Suhonenom 
na trénerskej lavičke. Skúsený 
kouč mal byť zárukou kvalitnej 
hry a najmä dobrých výsledkov. 
Bohužiaľ, to druhé sa nedarilo 
napĺňať. Až príliš skoro bolo 
jasné, že na obhajobu bronzo-
vých medailí z predchádzajú-
ceho ročníka to zrejme stačiť 
nebude. Naopak, mužstvo sa 
usadilo v spodnej časti tabuľ-
ky, kde bojovalo aspoň o účasť 
vo „vyraďovačke“. „Sezóna bola 
aj úspešná aj neúspešná, a to 
hlavne preto, že sa nám nevyda-
ril úvod extraligy. Museli sme 
potom riešiť otázku, či sa vôbec  
dostaneme do play-off,“ pove-
dal na margo základnej časti 
Staš.

Play-off
Zlepšené výkony v poslednej 
tretine extraligy nakoniec 
Banskobystričanov do play-off 
dostali. Škoda len, že v záve-
rečnom kole základnej časti 
pustili v tabuľke pred seba 
rivala zo Zvolena. Skalica 

by vo štvrťfinále bola určite 
schodnejším súperom ako 
majstrovské Košice. To si mys-
lí aj Staš: „Robili sme všetko 
preto, aby sme sa Košičanom 
vo štvrťfinále vyhli, žiaľ, ne-
vyšlo to.“ Opäť sa ukázalo, 
že aj v dlhodobej súťaži môže 
zavážiť každý bod. Z tohto 
pohľadu musí mrzieť najmä 
prehra po samostatných nájaz-
doch s reprezentačnou 20-tkou 
v 9. kole. Banskobystričania 
ako jediní v extralige nezískali 
s týmto súperom plný bodový 
zápis. „V tom zápase sa malo 
vyhrať. Možno by sme teraz 
boli v inej situácii. Vždy je to 
o tých maličkostiach. Treba 
hrať stále o všetko, lebo potom 
tie body v konečnom zúčto-
vaní chýbajú,“ uvedomuje si 
zbytočné bodové straty bývalý 
tréner HC 05.

Strelecké trápenie
Snáď najväčšou slabinou 
tímu bola strelecká efektivi-
ta. Úspešnosť premieňania 
streleckých pokusov nedo-
siahla ani podpriemerných 
7 %. Kde hľadať príčiny? 
„Zloženie mužstva bolo skôr 

silovejšie. Nemali sme toľko 
technických a kreatívnych 
hráčov ako po minulé roky. 
Angažmán s Rišom Kapušom 
nám nevyšiel, Ján Sýkora, ale 
aj ďalší hráči boli dlhšie zra-
není,“ vymenúva dôvody sla-
bej ofenzívy Staš. Na druhej 
strane pýchou mužstva bola 
vyrovnaná brankárska dvoji-
ca Chorošun – Kostúr. Obaja 

sa prehupli cez 92-percent-
nú úspešnosť zákrokov. Vý-
sledkom bola druhá najlepšia 
obrana v súťaži. Na bansko-
bystrický štadión si v tejto 
sezóne našlo cestu viac ako 
54-tisíc divákov, čo predsta-
vuje priemernú návštevnosť 
1 875 divákov.

-Marek Šperka, foto: TASR

Hokejisti Banskej Bystrice nedokázali v extralige nadviazať 
na minuloročný bronz. Konečné ôsme miesto je podľa 
trénera Milana Staša úspechom aj neúspechom.

Obhajca titulu  
bol nad sily Banskobystričanov

Najproduktívnejší hráči HC 05 v sezóne 2011/12:
1. Jarmo Jokila 52 z. 16 g. 23 a. 39 b.
2. Marcus Kristoffersson 55 z. 12 g. 18 a. 30 b.
3. Michal Grman 51 z. 9 g. 16 a. 25 b.
4. Tomáš Hričina 48 z. 8 g. 13 a. 21 b.
5. Ján Sýkora 29 z. 11 g. 9 a. 20 b.

Najproduktívnejším hráčom tímu bol Fín Jarmo Jokila (vpravo).

Poľské mesto Olešnica hosti-
lo 239 pretekárov z 23 klubov 
na medzinárodnom plavec-
kom mítingu Olešnica 2012. 
V novom wellness komplexe 
sa v 25-metrovom bazéne 
predstavila aj sedmička pre-
tekárov z Plaveckého oddielu 
KTV UMB Banská Bystri-
ca. Mladí plavci sa ziskom 
dvoch zlatých, dvoch strie-
borných a siedmich bronzo-
vých medailí opäť zaslúžili 
o to, že banskobystrické plá-
vanie zanechalo v zahraničí 
dobrý dojem.

Víťazstvá Medveďovej
Na mítingu sa súťažilo v šty-
roch vekových kategóriách. 
V kategórii dvanásť- až 
trinásťročných žiačok si 
najlepšie počínala Micha-
ela Medveďová, ktorá sa 
postavila na najvyšší stu-
pienok dva razy. Premoži-
teľku nenašla v disciplínach 
100 m voľný spôsob a 50 m 
znak. Striebornú medailu si 
navyše vyplávala na 50 m 
voľný spôsob. Kolekciu 
všetkých kovov skomple-
tizovala ziskom bronzovej 
medaily v disciplíne 200 m 
polohové preteky. Zaslúžene 

si tak domov odniesla pohár 
„burmistrza“ mesta Oleš-
nica určeného pre najlepšiu 
plavkyňu celého podujatia 
v tejto vekovej kategórii. Me-
dzi mladšími žiačkami sa 
darilo aj Viktórii Kielarovej, 
ktorá v disciplíne 100 m prsia 
vyplávala striebro a na 50 m 
motýlik pripojila bronz. 
Na 100 m motýlik jej stu-
peň víťazov unikol len tesne, 
keďže skončila na štvrtom 
mieste. V disciplíne 50 m 
prsia obsadila piate miesto.

Ďalšie medaily
V kategórii štrnásť- a pät-
násťročných žiačok si 
výborne počínala Júlia 
Vrbová, ktorá výrazný-
mi zlepšeniami svojich 
najlepších osobných 
výkonov vybojova-
la bronzové medaily 
na 50 m a 100 m prsia. 
Dve nepopulárne, tzv. 
zemiakové medaily 
získala za štvrté miesta 
na 200 m polohové prete-
ky a 200 m znak. Progre-
som výkonnosti príjemne 
prekvapila Adriana Fedo-
rová, ktorá sa v disciplí-
ne 100 m znak postavila 

na bronzový stupienok. 
V kraulových disciplínach 
na 50 a 100 metrov skončila 
štvrtá. Ako piata doplávala 
na 50 m znak. „Umiestnenia, 
ale hlavne solídne výkony 
mladých Banskobystričanov 
vhodne zapadli do ich prí-
pravy na júnovú 
mládežnícku 
olympiádu 
partner-
s k ý c h 
m i e s t , 
ktorá sa 
u s k u -
t o č n í 
v an-

glickom Durhame, kde by 
mala ich výkonnosť kul-
minovať,“ vyjadril spokoj-
nosť s účinkovaním plavcov 
UMB v Poľsku ich tréner 
Milan Záborský.

Kategória žiakov
Medzi štrnásť- a pätnásťroč-
nými chlapcami sa Andrej 
Brozman (najlepší športovec 
mesta Banská Bystrica za rok 
2011 v kategórii juniori/olym-
pijské športy) v silnej konku-
rencii postavil na bronzový 
stupienok hneď dva razy, a to 
„v jeho“ kraulových disciplí-
nach na 50 a 100 metrov. 

Okrem pódiových umiest-
není získal ešte štvr-

té miesto na 200 m 
polohové preteky 
a skončil piaty 
v disciplíne 50 m 
prsia. V tejto ve-
kovej kategórii 
si Filip Ban-
ský vyplával 
šieste miesto 
na 100 m 
prsia. V ďal-
ších disciplí-

nach obsadil 
dvakrát deviate 

a raz jedenáste miesto, 
pričom vždy zlepšil 
svoje osobné maximum. 
Veľmi dobre si počínal 
aj Daniel Očenáš. De-

viatym, jedenástym, dvoma 
trinástymi umiestneniami, 
ale najmä zlepšeniami svojich 
najlepších osobných výkonov 

aj on zaznamenal vzostup 
výkonnosti.

-Marek Šperka, foto: archív mz

Vo veľmi dobrom svetle sa v poľskej Olešnici prezentovala 
najmä Michaela Medveďová. Ziskom štyroch medailí si 
vyslúžila honor najlepšej plavkyne vo svojej kategórii.

Jedenásť medailí pre plavcov UMB v Poľsku

Michaela Medveďová získala 
v Olešnici štyri medaily.

Plavci UMB na mítingu Olešnica 2012.
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Nezaplatíte ani cent ! Poukázaním 2 % z Vašich daní 
nášmu plaveckému oddielu pomôžete deťom 

v ich plaveckom rozvoji !

Zaslúžime si Vašu pozornosť

Aj vďaka Vám dokážeme byť úspešní....
...ďakujeme!!!


