
Prešovskí krasokorčuliari žali úsPechy

Redakcia Večerníka v spolupráci s donáš-
kovou službou Baltic, Hlavná 26, Prešov, tel. 
č. 0918 618 119, pripravila tipovaciu súťaž. 
Vaša úloha je super jednoduchá. Do súťaž-
ného kupónu zatipujte výsledok zápasu 
osemnásteho kola Corgoň ligy Košice - 1. 
FC Tatran Prešov (piatok 15.30 h).  Traja 
správne tipujúci, ktorí pošlú kupón na adresu 
redakcie Prešovského večerníka, Jarková 
2, Prešov, získajú super futbalovú pizzu od 
donáškovej služby Baltic. Správne tipy oča-
kávame so štvrtkovou (25. 11.) poštovou 
pečiatkou. Vyžrebovanie sa uskutoční v 
utorok a výhercov uverejníme v stredu.

(PV) - V PRešoVskeJ ICe aRéne sa 
uskuTočnIlI kRasokoRčulIaRske 
PReTeky, kToRé sú súčasťou sloVen-
skéHo PoHáRa, Cena mesTa PRešoV. 
už 34. Ročník s PoDPoRou mesTskéHo 
úRaDu a PoD zášTITou PRImáToRa 
PaVla HagyaRIHo PRIPRaVIl kRaso kluB 
PRešoV. DomáCI PReTekáRI PoTešIlI 
oRganIzáToRoV a TešIlI sa z úsPeCHu. 
o zHoDnoTenIe sme PožIaDalI RIaDI-
Teľku PoDuJaTIa, úsPešnú DlHoRočnú 
TRéneRku, kToRá sa TeJTo PRáCI 
VenuJe Vo sVoJom Voľnom čase, 
Helenu zamBoRskú. 

Ako hodnotíte výkony Prešovčanov?
- súťažilo sa v siedmich kategóriách a v pia-

tich sme mali pretekárov na stupni víťazov. To 
sa nám už dávno nestalo. Je to aj vďaka tomu, 
že máme vytvorené veľmi dobré podmienky. 
konečne po 40 rokoch ranného vstávania 
naši súčasní pretekári trénujú v popoludňaj-
ších hodinách. okrem toho máme veľmi dobrú 
členskú základňu. Hokejisti nám môžu závi-
dieť. a to sa odzrkadlilo aj na výkonoch pre-
tekárov.

Môžete konkretizovať výkony vašich pre-
tekárov?

- staršia žiačka Patrícia miščíková obsadila 
2. miesto. Podala vyrovnaný výkon v krát-
kom programe aj voľnej jazde. nepopulárnu 
zemiakovú medailu získala medzi mladšími 
žiačkami veľmi dobrým výkonom nina oľhová. 
zhodne mala obidva programy hodnotené na 
4. mieste. eva ester Ferjová skončila siedma. 
V chlapčenskej kategórii bol druhý František 
kurimský. medzi staršími nádejami excelovala 
mária sofia Pucherová (na snímke s trénerkou 
H. zamborskou) , ktorá výbornou jazdou obsa-
dila 2. miesto. Denisa kuriľáková skončila na 
18. mieste. V ďalšej kategórii mladšie nádeje 
chlapci naši začínajúci pretekári skončili takto: 
3. matej korž, 4. maxim glazunov a 5. kristián 
kozma. V poslednej súťaži najmladších –Hviez-
dičky- sme obsadili všetky miesta na stupni 

pre víťazov. Prvá skončila Christiana Homzová, 
druhá Terézia kurimská a tretia marína Pastie-
riková.

Za dobrým vstupom do novej sezóny a 
úspechom klubu nie ste určite sama? 

- áno, máte pravdu. Výsledky z Ceny mesta 
nás veľmi potešili. Je to aj morálna odmena pre 
trénerky , ktoré sa tejto práci venujú vo svojom 
voľnom čase. o tieto výsledky sa ešte pričinili 
trénerky linda zamborská a Jana Potočková. 
spolu sa už roky staráme o rast pretekárov 
v Prešove. s najmenšími nám v prípravke 
pomáha ďalších šesť tréneriek. Je to dôkaz 
toho, že keď sa chce, dá sa veľa urobiť. Tu 
sa musí pracovať aj srdcom. Je to ťažký, ale 
krásny šport. Dobre sa na to pozerá, ale chce 
to roky driny a usilovného tréningu. Výsledky 
svedčia o našej práci. 

A čo vás čaká ďalej?
- už tento víkend sú preteky v košiciach 

a potom pred sviatkami ešte pocestujeme do 
žiliny. Pretekov je menej, lebo aj nás zasiahla 
finančná kríza. Preteky sme organizovali bez 
podpory krasokorčuliarskeho zväzu. Preto aj 
touto cestou chcem poďakovať všetkým spon-
zorom, ktorí nám pomohli finančne aj materi-
álne, aby sme túto akciu mohli uskutočniť.

Vaše meno sa objavuje aj na zozname 
kandidátov do mestského zastupiteľstva. 
Čo priviedlo športovú trénerku k rozhodnu-
tiu skúsiť politiku na regionálnej úrovni?

- som Prešovčankou celou dušou aj 

srdcom. Dlho už bývam na sídlisku III a za-
žila som jeho výstavbu, rozvoj aj stagnáciu. 
s problémami v tejto mestskej časti sa stretá-
vam, tak ako ostatní jej obyvatelia, každý deň. 
„Trojka“ sa v posledných rokoch omladila a to 
nás teší. na druhej strane som sklamaná, že 
dnes už športové areály na tunajších školách 
sa využívajú málo na voľnočasové aktivity detí 
aj dospelých. V poslednom čase pribúdajú 
moderné multifunkčné ihriská, ale ostatok 
areálu zostáva neudržiavaný, čo je škoda. 
Dnes na deti a mládež vplýva veľa negatív, 
chýba im pohyb, sú čoraz pohodlnejšie. Deti, 
ktoré pravidelne športujú, sú už medzi roves-
níkmi ako lastovičky. a tak sa chcem pokúsiť 
o viac pohybových aktivít pre deti a mládež, 
ale aj ostatných obyvateľov sídliska, aby 
mohli aktívnym pohybom oddychovať a rela-
xovať vo voľnom čase.

helena Zamborská:
Medaily sú
odMenou

(jac) - Regionálne súťaže v 
hádzanej dievčat pokračovali ďal-
šími stretnutiami.

staršie žiačky: ššk Drábova 
košice - ššk Prešov 15:24 (7:14), 
Prešov: Ďuricová, lorenčíková - 
B. Hrabčáková 8/1, Hižnayová 1, 
musilová 1, augustínová, R. čir-
čová, Pošiváková 6/2, Verešpejová, 

Bérešová, šutranová 7/1, mesar-
čová, l. geročová, m. Baranová 1.

ššk Drábova košice (st. žiačky) 
- ššk Prešov (dorastenky) 15:25 
(9:11), Prešov: zusková, šarišská - 
z. kakaščíková 2, uličná, maťašová 
5/1, Jurčišinová, Hermanovská, e. 
Baranová 2, R. Priščáková 9, Hla-
dová 2, m. čirčová 5. 

(jac) - Plavecký klub Prešov pripravil na sobotu a nedeľu tradičné 
plavecké preteky - Memoriál Jozefa Baláža. V mestskom bazéne 
Šťuka (ZŠ na Ul. Mirka Nešpora) sa predstavia 9- a 10-roční plavci a 
plavkyne. Pre túto vekovú kategóriu je toto podujatie neoficiálnymi 
majstrovstvami Slovenska. Preteky podporia Mesto Prešov, UniCredit 
Bank Slovakia, a. s., Grafotlač Prešov, Kovmix, spol. r. o.


