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ŠPORT SENIORI 

Seniori opäť súťažili 

JUDO MLÁDEŽ 

Ako sa hovorí: - Auto, ktoré nejazdí, hrdzavie. Seniori z Považskej Bys
trice, Udiče, Hornej a Dolnej Marikovej nechcú hrdzavieť ,a preto obliek
li športové oblečenie a l.apríla 2016 sa zúčastnili 5. ročníka okresného 
turnaja v stolnom tenise a 7.apríla 5. ročníka súťaže v bowlingu o ceny 
primátora mesta. 
S plným nasadením bojovali o cenné umiestnenie. V zápale boja zabudli 
na dátum narodenia a všetky zdravotné neduhy . Tešil ich obdiv vicepri-
mátora Petra Máťoša a poslanca Petra Zvaka, ktorí si s nimi tiež zmerali 
svoje umenie. 
V stolnom tenise sa umiestnili: Muži: 1. Kalaš Jozef, 2. Zaťko Ernest, 
3. Michalec Jozef. 
Ženy: 1. Muthová Zuzana, 2. Hatalova Milena, 3. Guňovská Emília. 

V bowlingu sa umiestnili: Muži: 1. Križan Pavel, 2. Šumec Miroslav, 
3. Belej Ján. 
Ženy: 1. Križanová Božena, 2. Mlynárova Silvia, 3. Hatalova Milena. 

Blahoželáme víťazom a všetkým, ktorí prekonali svoje pohodlie a zúčast¬ 
nili sa turnajov. (mh) 

Paráda Kŕižánkovcov na tatami 

V sobotu 9. apríla sa v Bardejove konal medzinárodný turnaj v jude mláde
že, ktorý je započítavaný do Slovenského pohára. Za účasti 600 judistov zo 
siedmich krajín štartovali aj členovia považskobystrického judo klubu. Terka 
Kŕižánková obsadila v dorastenkách do 63 kg výborné druhé miesto, keď vo 
finále podľahla poľskej reprezentantke. Jej bratTadeáš vybojoval v nabitej 
konkurencii starších žiakov do 55 kg tretie miesto. Obom gratulujeme. (poz) 

ŠACH 

Belák má titul a bude hrať na MS! 
V Športovom klube nepoču¬ 
júcich v Hlohovci sa konali 
Majstrovstvá Slovenska v 
šachu sluchovo postihnu¬ 
tých pre rok 2016. V turnaji 
za účasti 8 šachistov, kto¬ 
rý sa hral jednoko-lovo na 
2x25 minút na partiu, zví¬ 
ťazil prvýkrát Štefan Belák 
z Udiče (hráč ŠK Sparta 
Pov. Bystrica) so ziskom 
6,0 b. Druhé miesto obsadil 
minuloročný majster Peter 
Frajka zo Zlatých Moraviec 
(NŠK Nitra) s 5,5 b. Na tre¬ 
ťom mieste skončil Vladimír 
Lančarič z Ivanky pri Dunaji. 
Na ďalších miestach skon¬ 
čili: 4. miesto M. Šturc 3,5 
b. 5. miesto J. Špirka 3,0 b. 
6. miesto J. Jaroš 2,5 b. 7. 
miesto P. Škodáček2,0 b. 8. 
miesto I. Dokúš 1,0 b. Víťazom odovzdal poháre a diplomy viceprezident 
Deaflympijského výboru Slovenska Rastislav Hrdík. O mesiac, 16. 5. až 
26. 5.2016, sa zúčastnia Štefan Belák a Peter Frajka Majstrovstiev 
sveta sluchovo postihnutých šachistov v Jerevane (Arménsko) v 
súťaži jednotlivcov a seniorov. (r) 


