
(jm) – Zápas 33. kola prvej 
ligy, prvý v kalendárnom roku
 2009, už s Igorom Libom na striedač
ke (stal sa asistentom trénera P-
etra Křemena) sa prešovským hokeji
stom nevydaril. Zlyhali predovše
tkým v útoku. Vypracovali si mál
o šancí a premenili jedinú. Za st-
avu 0:0 nevyužil ideálnu možn
osť na skórovanie Paulovský. V 
priebehu prestávky odišli z 
mužstva Giba a M. Drevenák. 
Proti Spišiakom nastúpil už uzdra-
vený Köver. Góly: 17. Cmorej – 1
4. Leskovj
anský, 29. Voskár, 55. Čintala. 
Vylúčení: 8:8 na 2 min, Zavacký 
na 10 min + DKZ, presilovky 1:1, 
oslabenia 0:0.Rozhodovali: M. 
Halecký – Smerek, Korba – 730 
divákov.

HC 07: Ferjo – Pulščák, M. 
Koma, P. Talarovič, Piskura, R. 
Fabuľa, Bogdaň, Bajzát, Kiva-
der – G. Kövér, J. Majer, Gönczi 
– M. Pavlovský, Suja, R. Pucher – 
Cmorej, Troliga, Zavacký – Leme-
šani, Ľ. Chovan, T. Zagyi. Tréner P. 
Křemen.

(jm) – Slovenská hokejová repre-
zentácia do 15 rokov sa predstavila 
na medzinárodnom turnaji v Ostrave 
Beskyda Cup 2008. Tréner Peter 
Brtáň naň nominoval aj brankára 
HC Prešov 07 Richarda Sabola (na 
snímke vľavo). Ten nastúpil na dva 
zápasy. Proti Výberu Olomouckého 
kraja si udržal čisté konto a podie-
ľal sa na víťazstve 5:0. Rovnako na 
úspechu 3:1 proti rovesníkom z Ra-
kúska. Aj v ďalších dvoch stretnu-
tiach boli chlapci s dvojkrížom na 
dresoch úspešní. Bielorusko zdolali 
10:3 a Výber Severnej Moravy 4:2. 
V nich hájil farby trikolóry Sabolov 
„kolega“ Matúš Porubský z HK 
Ružinov 99 Bratislava. Mladí Slo-
váci nestratili na podujatí ani bod 
a stali sa jeho víťazmi. 

(jm) – Včera sa na prvoligových hokejových štadi-
ónoch hrali zápasy 34. kola. Prešovčania nastúpili už 
s obrancom Miroslavom Sučkom, chýbal však Gabriel 
Köver, ktorému sa obnovili zdravotné problémy chrbta. 
Po vyliečení dlhodobého zranenia dostal medzi žrďami 
príležitosť Samuel Gubík. Zverenci trénerov Petra 
Křemena a Igora Libu získali pod Poľanou tri body 
za najtesnejšie víťazstvo. V koncovke sa darilo zvlášť 
Tomášovi Troligovi, ktorý okrem rozhodujúceho gólu 
aj na dva prihral. Dôležité bolo aj premenené trestné 
strieľanie Marcela Paulovského, nariadené za hodenie 

hokejky domácim hráčom pri šanci Zagyiho.
HC 07: Gubík – Pulščák, M. Koma, P. Talarovič, Pis-

kura, Bogdaň, Fabuľa, Bajzát, Sučko - Cmorej, Troliga, 
Zavacký - Paulovský, Ľ. Chovan, Gönczi - R. Pucher, 
Suja, Majer -  Zagyi, Kivader, Lemešani. Góly: 9. J. 
Sýkora 1:0, 9. Paulovský (z trestného strieľania) 1:1, 
22. Hrčka 2:1, 30. Cmorej 2:2, 33. Paulovský 2:3, 39. 
Kentoš 3:3, 59. Troliga 3:4. Pred 210 divákmi rozhodo-
vali Mihálik, Lugár, Sčesný. Vylúčení 1 - 3, presilovky 0 
- 0, oslabenia 0 - 0. 

V piatok hostí v Ice aréne Dolný Kubín.

(jac) - V Prešove včera vyvr-
cholil tretí ročník medzinárod-
ného žiackeho hádzanárskeho 
festivalu - Kempa 4 Sport Cup 
2009. Toto jedinečné podujatie 
pripravila spoločnosť 4 Sport, 
občianske združenie Pro Regio 
Prešov a hádzanársky klub 
Tatran Prešov.

V troch chlapčenských a 
dvoch dievčenských kategóriách 
sa prezentovalo 78 družstiev z 
ôsmich krajín. Podujatie bolo 
skvelým festivalom mladej hádza-
nej. Zanietených organizátorov 
potešili úspechy mladých hádza-
nárov Tatrana Prešov a hádzaná-
rok ŠŠK Hermes Prešov.

V kategórii chlapcov do 15 
rokov získali nádeje Tatrana 
Prešov pod vedením trénera 
Jozefa Lukáča tretiu priečku. Do 
All stars teamu turnaja sa dostali 
Matej Vernarský (stal sa aj naj-
lepším brankárom turnaja), Nor-
bert Boris a Filip Dujčák (všetci 
Tatran Prešov). Aj v súťaži chlap-
cov do 13 rokov dosiahli tatranci 
bronzovú pozíciu. Členom All 
stars teamu turnaja sa stal Ľuboš 
Šarpataky.

Príjemne prekvapili mladšie 
žiačky ŠŠK Hermes Prešov. Pod 
vedením trénerky Bibiány Klim-
kovej-Ščerbákovej sa tiež tešili z 
tretieho miesta. Najlepšou bran-
kárkou turnaja sa v tejto kategórii 
stala Lívia Ďuricová, najlepšou 
strelkyňou Barbara Hrabčáková 
(obe ŠŠK Hermes Prešov).

(jm) – Hokejový svet skloňuje 
meno brankára Jaroslava Janusa. 
Hneď na úvod treba povedať, že ide 
o prešovského odchovanca, rodáka 
z neďalekých Jarovníc, lebo takého 
informácie sa z východu Sloven-

ska smerom na západ „dostávajú“ 
len veľmi ťažko. Gólman slovenskej 
dvadsiatky zažiaril na svetovom 
šampionáte dvadsaťročných hoke-
jistov v Kanade. Zámorskí skauti 
sa odrazu sami seba nechápavo 
pýtajú, kde mali na minuloročnom 
drafte oči, keď si nedokázali takýto 
talent všimnúť. My Prešovčania 
sa nad tým môžeme iba pousmiať 
a odporučiť im, aby sa nabudúce 
poradili s Rudolfom Jurčenkom, 
ktorý Janusa v Prešove trénoval. 
Veď o ďalšom talentovanom ochran-
covi svätyne píšeme aj na inom 
mieste. Spomeňme aj ďalšieho pre-
šovského odchovanca na MS 20, 
útočníka Jozef Molnára.

Aj ďalšia správa spoza veľkej 
mláky poteší predovšetkým priaz-
nivcov prešovského hokeja. Ďalší 
z tunajších odchovancov Vladimír 
Mihálik sa vo svojom treťom zápase 
v NHL zapísal do zoznamu bodu-

júcich hráčov. Stalo sa v stretnutí 
Tampa Bay Lighting – Atlanta Tras-
hers (4:1), v ktorom prihrával na gól 
štvrtý gól Malonemu. 


