
Žilinské hokejistky so zlatom
a s odkazom do neba i do sveta
VŽiline sauskutočnilo
zaujímavéšportovépo-
dujatie.

Pripomenúť športovú históriu
mladým začínajúcim hokejis-
tkám, ich rodičom a sympati-
zantom z celého Slovenska bo-
lo jedným z cieľov organizáto-
rov podujatia Viliam Pongrác
Memoriál Cup, ktoré sa v rám-
ci projektu Women´s develop-
ment tour konalo v Žiline 22. –
23. apríla 2017 na žilinskom
zimnom štadióne pod záštitou
primátora mesta Igora Chomu
už druhýkrát.
Ženský ľadový hokej na Slo-

vensku začal písať svoju his-
tóriu v roku 1990 práve v Žili-
ne. Bol pri tom Viliam Pon-
grác, ktorý následne priviedol
vtedajšie žilinské ženské druž-
stvo k dvom titulom majstra
Slovenskej republiky (1992,
1995) a slovenské reprezentač-
né družstvo k dvom „zemiako-
vým“ medailám na ME
(1995,1996). No 29. 1. 2016 nes-
tor ženského hokeja na Slo-
vensku navždy odišiel do ho-
kejového neba odkiaľ sleduje
svojich pokračovateľov. Ra-
dosť mu určite urobili bývalé
hráčky, na čele s Máriou Ze-
miakovou, ktoré sa rozhodli
uctiť si jeho pamiatku organi-
zovaním turnaja o pohár s je-
ho menom. Minulý rok sa po-
darilo trofej získať dievčen-
skému družstvu z Budapešti,
víťazstvo v druhom ročníku si
však už nenechali vziať domá-
ce žilinské hokejistky MsHKM
Žilina.
Toto novodobé žilinské žen-

ské hokejové družstvo sa ofi-
ciálne kreovalo od 7.1.2012,
prešlo mnohými zmenami,
vysokou fluktuáciou a po pia-
tich rokoch môže pomaly po-
mýšľať na účasť v extraligovej
súťaži. Vysoký podiel na úspe-
chu má koncepčná práca
MsHKM Žilina, kde sú dievča-
tá zaraďované do športových
hokejových tried a je im
umožnený štart v mládežníc-
kych súťažiach spolu s chlap-
cami. Veď len nedávno bola eš-
te len deväťročná Nela Lopu-
šanová dekorovaná za maj-
sterku Sloenska ako jediné
dievča popri svojich spoluhrá-
čoch – chlapcoch. V súčasnosti
je zase Nikola Nemčeková (15 r)
s reprezentačným výberom
U16 na turnaji v Budapešti
a svoj štart v reprezentácii
majú za sebou už aj brankárka
Dominika Tabačková (18 r), či
hráčky Annamária Lodňanová
(17 r) a Alexandra Mendrejová
(16 r).
Na turnaji sa zišli hráčky

z celého Slovenska sústrede-
ných do piatich družstiev.
Niektoré hrali dokonca svoj
prvý dievčenský zápas. Pries-
tor dostali mladé dievčatá,
ktoré pre svoj vek alebo výkon
nemôžu hrať ligovú súťaž (po-
zn. na Slovensku je len jediná –
pre dievčatá od 14 rokov), alebo
ju hrali túto sezónu v niekto-
rých kluboch prvýkrát. Ich
nadšenie, húževnatosť a bo-
jovnosť bolo vidieť i cítiť počas
obidvoch turnajových dní.
Vážnosť podujatiu vniesol aj

úvodný a záverečný ceremo-
niál, kde sa predviedli aj
úspešné žilinské krasokorču-
liarske kluby KK Žilina a FSC
Žilina. Organizátor HOGO,
s.r.o. v spolupráci s Mestom
Žilina prekvapil všetkých dob-
rovoľníkov, činovníkov, ale aj
hostí či partnerov, ktorým
hneď v úvode poďakoval for-
mou odovzdania pamätnej
medaily z rúk primátora.
Prekvapenie zažili aj žilinské
najmladšie hokejistky z hoke-
jovej prípravky, ktorým orga-
nizátor odovzdal malé upo-
mienkové predmety a po-

vzbudenie do ďalšej športovej
činnosti, ocenil ich vytrvalosť,
pevnú vôľu a odhodlanie ve-
novať sa pre ženy tak nároč-
nému športu. Po slávnostnom
buly nasledoval zápas druž-
stiev MsHKM Žilina a ICE
DREAMKošice, kde Žilinčanky
zvíťazili pomerom až 10:0, a to
ešte netušili, že celým turna-
jom sa prebojujú víťazstvami
bez jediného vsieteného gólu
za chrbát svojej brankárky
a získajú celkové prvenstvo
s trofejou a so zlatom na krku.
Poslali tak odkaz tam, do ho-
kejového neba, človeku, ktorý

už nie je medzi nami, no navž-
dy ostane zapísaný v športovej
histórii nielen ženského ľado-
vého hokeja. Svojim úspeš-
ným výkonom však odkazujú
oveľa viac, a to hokejovému
„svetu“, že ich športová čin-
nosť má zmysel a pokiaľ sa
nájde tá správna podpora, či už
na strane sponzorov alebo na
strane systému financovania
športu, má význam pokračo-
vať ďalej až k účasti v extralige
žien.

l Výsledky žilinského družstva:
l MsHKM Žilina – ICE DREAM Košice 10:0
Góly: Nemčeková, Halušková, Vrbinská,
Nemčeková, Stupáková, Halušková, Biča-
novská, Bičanovská, A. Lodňanová, Haluš-
ková.

l MsHKM Žilina – HC Zlaté Moravce 5:0
Góly: A. Lodňanová, Halušková, A. Lodňa-
nová, Šulíková, Nemčeková.

l MsHKM Žilina – Šarišanka Prešov 5:0
Góly: Halušková, Halušková, Šulíková, Ne-
mčeková, Nemčeková.

l MsHKM Žilina – Nádeje SR 13:0
Góly: Halušková, Gancárová, Gancárová,
Šulíková, Halušková, Vrbinská, A.Lodňano-
vá (Vrbinská), Berešíková, Nemčeková, Šu-
líková, Nemčeková, Vrbinská , A. Lodňano-
vá.

l Konečné poradie: 1. Žilina (12 b), 2. Z. Mo-
ravce (9), 3. Košice (6), 4. Nádeje SR (3), 5.
Šarišanka Prešov (0).

l Individuálne ocenenia:
l Najlepšia brankárka: Dominika Tabačko-
vá (MsHKM Žilina)
l Najlepšia obrankyňa: Klaudia Kolenčíko-
vá (MsHKM Žilina)
l Najužitočnejšia hráčka: Andrea Kliman-
tová (HC Zlaté Moravce)
l Najlepšia útočníčka: Annamária Lodňa-
nová (MsHKM Žilina)

l Víťazné družstvo MsHKM Žilina: Tabač-
ková – Brosková, Debnárová, Mendrejová,
Kolenčíková, Stupáková, Šulíková – Macu-
rová, Nemčeková, A. Lodňanová, Gancáro-
vá, Pekárová, Vrbinská, Berešíková, Biča-
novská, Halušková
l Tréneri: Mendrej, Kujan, vedúca druž-
stva: Vrbinská, manažérka družstva: Zemia-
ková
l K tímu tiež patria: Emma Nemčíkova,
Veronika Lodňanová,Natália Dzurillová.
Turnaj sa uskutočnil s pod-

porou Mesta Žilina a s podpo-
rou partnerov s mediálnou
podporou SZĽH, za výraznej
pomoci dobrovoľníkov, rodi-
čov a sympatizantov. Aj z toh-
to miesta patrí všetkým veľká
vďaka za podporu.
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Vrcholné podujatie
v malom futbale
Prvý ročník slovenského
poháravýberovmest-
ských líg –LIMFUZVOLEN
CUP.

Na konci prvého májového
predĺženého víkendu sa vo
Zvolene uskutoční ojedinelé
športové podujatie s boha-
tým sprievodným progra-
mom. Z poverenia Sloven-
ského zväzu malého futbalu
organizujú v pondelok
8.5.2017 Liga malého futbalu
Zvolen v spolupráci s mest-
ským futbalovým klubom
Zvolen na štadióne MFK 1.
ročník turnaja LIMFU ZVO-
LEN CUP ako Slovenský po-
hár výberov mestských líg
v malom futbale.
Na dvoch hracích plochách

s umelou trávou pripravili
organizátori turnaj 18 výbe-
rov, ktoré zabojujú o LIMFU
CUP spolu v štyridsiatich
dvadsaťminútových zápa-
soch.MužstvávýberovMÚMF
Trenčín, BLMF Bratislava,
TOP Ligy Trnava, MLMF Byt-
ča, MÚMF Banská Bystrica,
FML Prešov, MLMF Považská
Bystrica, TOP Ligy Bratislava,
UNI ligy Bratislava, FMLS Se-
nec, PLMF Patizánske, Inter
Ligy Sereď, KNLMFKošice, UL
Prešov, TOP Ligy Nitra, Inter

Ligy Galanta a dvoch výberov
domáceho LIMFU Zvolen bu-
dú bojovať o prvenstvo v šty-
roch skupinách, z ktorých
postupujú do vyraďovacej
časti dve najlepšie mužstvá
po odohraní vzájomných zá-
pasov v základnej skupine.
Žreb sa vysielal v priamom
internetovomprenose.
Riaditeľom organizačného

výboru a hlavným strojcom
myšlienky usporiadať celo-
slovenskýturnajvoZvolene je
člen výboru LIMFU Ján Rač-
ko.Organizátoripripravili pre
všetkých účastníkov, fanúši-
kov a návštevníkov podujatia
bohatý sprievodný program.
V priebehu dňa sa predstaví
ľudová hudba, DJ, mažoretky
a tanečnice, k dispozícii budú
i atrakcie pre deti a na záver
celého dňa bohatá tombola.
Vrcholom celého sprievod-

ného programu bude futbalo-
vé stretnutie internacionálov
MFK Zvolen a Slovana Brati-
slava o 15:30 hod. spojené
s autogramiádou a odovzda-
ním pamätných listov býva-
lým hráčom a funkcionárom
MFK Zvolen. O netradičný
slávnostný výkop sa postará
po zoskoku reprezentačná
pätica parašutistov.
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PO 01.05.
Sanitárny deň

UT 02.05.
06.00-15.00 (06.00-07.30 7

dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-
09.00 4 dr.,/šírka 09.00-09.30 3
dr.,

/šírka 09.30-10.00 5
dr.,/šírka 10.00-11.00 6
dr.,/šírka 11.00-12.00 5
dr.,/šírka

12.00-13.00 7 dr.,/šírka
13.00-13.30 8 dr.,/šírka 13.30-
14.00 7 dr.,/šírka 14.00-
-15.00 8 dr.,/šírka)
Sauna: I. pásmo 12.00-15.30

spoločná
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

ST 03.05.
06.00-15.00 (06.00-07.30 7

dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-
09.00 6 dr.,/šírka 09.00-09.30 3
dr.,

/šírka 09.30-10.00 5
dr.,/šírka 10.00-11.00 6
dr.,/šírka 11.00-13.00 7
dr.,/šírka
13.00-14.00 7 dr.,14.00-15.00

6 dr.,)

18.00-20.30 večerné pláva-
nie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30
ženy
II. pásmo 16.00-20.00muži

ŠT 04.05.
6.00-15.00 (07.30-08.00 5

dr.,08.00-08.30 3 dr.,/šírka
08.30-09.00 5 dr.,/šírka 09.00-
09.30

4 dr.,/šírka 09.30-10.00 5
dr.,/šírka 10.00-11.00 6
dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,

/šírka 12.00-13.00 9
dr.,/šírka 13.00-14.00 7
dr.,/šírka 14.00-15.00 9

dr.,/šírka)
Sauna: I. pásmo 12.00-15.30

muži
II. pásmo 16.00-20.00 ženy

PI 05.05.
06.00-15.00 (06.00-08.00 7

dr.,08.00-10.00 6 dr.,/šírka
10.00-10.30 4 dr.,/šírka 10.30-
11.00

3 dr.,/šírka 11.00-12.00 7,5
dr.,/šírka 12.00-12.30 5,5
dr.,/šírka 12.30-13.00

7 dr.,/šírka 13.00-13.30 7
dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-
15.00 5 dr.,)

18.00-20.30 večerné pláva-
nie

Sauna: I. pásmo 12.00-15.30
spoločná
II. pásmo 16.00-20.00muži

SO 06.05.
06.00-20.00 (09.00-10.00 7

dr.,10.00-13.00 4,5 dr.,/šírka
13.00-14.00 7 dr.,16.00-19.00
4,5 dr.,/šírka)

Sauna: I. pásmo 11.00-14.30
spoločná
II. pásmo 15.00-20.00muži

NE 07.05.
06.00-20.00 (08.00-11.00 4,5

dr.,/šírka 11.00-12.30 6
dr.,12.30-13.30 7 dr.,)

Sauna: II. pásmo 09.00-
20.00 spoločná

PO 08.05
06.00-20.00 (19.00-20.00 4,5

dr.,/šírka)

Sauna: Sanitárny deň

UT 09.05.
06.00-15.00 (06.00-07.30 7


