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Klajban v drese Brezna dvoma gólmi zavŕšil hetrik
0-3. ROČNÍK
PREDPRÍPRAVKA
SOBOTA 13.12. 2015 - Enel Aréna L. Mikuláš

HOKEJOVÝ TURNAJ
- MINI HOKEJ
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ „A“ - HK
BREZNO 23:4 (14:2, 9:2)
Góly BR: Krupčík 2, Paučík, Berčík

2. LIGA SENIOROV

SOBOTA 12.12. 2015 - HK BREZNO - VOĽNO

1. LIGA DORASTU
NEDEĽA 13.12. 2015 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HK MLÁDEŽ MICHALOVCE 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Góly BR: 38 PETRÍK Dávid (52 PETRÍK
Peter, 12 SOJKA Dominik)
Tento víkend domáci privítali
jedného z favoritov na víťaza súťaže, ktorý je aktuálne na druhej pozícii a bezpečne mieri do play-off.
Náš omladený kolektív v takýchto
zápasoch zbiera cenné skúsenosti,
s trpkou príchuťou, nakoľko vyspelejšie kolektívy im jednoznačne ukazujú, kde majú ešte rezervy,
čo musia do nasledujúcich sezón
natrénovať. Tradične aspoň o čosi
lepšie vyznievajú nedeľné stretnutia, kedy dorastenecké mužstvo
dopĺňajú deviataci.
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a v tomto čase potrebovali gól,
ktorý by ich pohnal dopredu,
5. ROČNÍK
tentoraz však nemali potrebnú
STREDOSLOVENSKÁ
iskru. Postupne strácali istotu
DIVÍZIA PRÍPRAVIEK
aj v defenzívnych činnostiach
a súper prebral kontrolu nad zá- NEDEĽA 13.12. 2015 - HK BREZNO –
9. ŠHT
VOĽNO
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV pasom.

STREDA 9.12. 2015 - Zimný štadión
Púchov
MŠK PÚCHOV - HK BREZNO 10:0
(3:0, 5:0, 2:0)

SOBOTA 12.12. 2015 - HK BREZNO - VOĽNO.

6. ŠHT 1. LIGA
MLADŠÍCH ŽIAKOV

4. ROČNÍK
PREDPRÍPRAVKA

HK BREZNO - MsHKM ŽILINA 3:2
(1:0, 0:1, 2:1)
Góly BR: 22 KLAJBAN Peter, 22 KLAJBAN Peter (11 ŠARINA Tomáš), 22 KLAJBAN Peter (52 MURÍN Sebastián)
Prvá polovica duelu šiestakov
sa ponášala na ich starších kamarátov. S tým rozdielom, že oni
dokázali udržať súpera na stave
1:1 a svojou hrou mu nedovolili
prevziať iniciatívu. Naopak, tretia tretina patrila Rytierom, kedy
strelecky disponovaný Klajban
v drese Brezna dvomi gólmi v
krátkom čase zavŕšil hetrik a domáci získali rozhodujúci náskok,
ktorý si už udržali.

NEDEĽA 13.12. 2015 - Zimný štadión
Banská Bystrica - Prípravné stretnutie
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA - HK
BREZNO 21:22 (6:5, 7:12, 8:5)
Góly BR: Kunštár 5, Medveď 2,
Schwarzbacher 2, Pisch 2, Bálint 2, Piliar,
Tóth, Vilmon, Caban 2, Strážovec 2, Šinský, Babčan
Priateľský zápas v BB bol vyrovnaný, s množstvom gólov, dobrých
hokejových momentov aj šancí na
oboch stranách. Obe družstvá si
s chuťou zahrali 60 minút. Vedenie sa striedalo ako na hojdačke,
so šťastnejším koncom pre nás.
Chválime družstvo za prístup,
nasadenie, hokejové umenie aj bojovnosť, ktorú predviedli.

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV SOBOTA 12.12. 2015 - Aréna Brezno
SOBOTA 12.12. 2015 - HK BREZNO - VOĽNO

7. ŠHT 1. LIGA
MLADŠÍCH ŽIAKOV

SOBOTA 12.12. 2015 - Aréna Brezno
HK BREZNO - MsHKM ŽILINA 3:11 (1:0, 1:6, 1:5)
Góly BR: 88 ROSÍK Jakub (71 ZEMKO
SOBOTA 12.12. 2015 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HK MLÁDEŽ MI- Matúš), 22 GÉRER Jakub (12 LUKAČOVIČ Hugo, 77 KOVÁČIK Filip), 71 ZEMKO
CHALOVCE 0:11 (0:2, 0:5, 0:4)
Matúš (91 BÁLINT Marek, 16 MIHALY
ŠTVRTOK 10.12. 2015 - Zimný štadión Michal)
Púchov
V tomto stretnutí sa našim
MŠK PÚCHOV - HK BREZNO 6:0 chlapcom darilo v jeho prvej
polovici, v nej držali stav 1:2
(0:0, 6:0, 0:0)
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MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ „B“ - HK
BREZNO 1:26 (0:13, 1:13)
Góly BR: Paučík 10, Kunštár 4, Surový
3, Berčík 3, Pančík 3, Miseje, Multán, Michalko
HK BREZNO - HC 05 BANSKÁ BYSTRICA 4:7 (4:4, 0:3)
Góly BR: Multán 3, Pančík
Na turnaji v Mikuláši sa naši
tretiaci stretli dvakrát s Mikulášom, najprv s výkonnostne silnejším kolektívom a potom s jeho rezervou. Tretie stretnutie odohrali
s Bystricou. Prvý zápas nebol ideálny, chlapci pôsobili ospalo a hra
sa im veľmi nedarila, súper dominoval a zlomil ich odolnosť, čo sa
odzrkadlilo na konečnom výsledku. V druhom zápase naopak, dominovali naši chlapci a predviedli
pekné akcie a napravili si sebavedomie. S týmto pocitom nastúpili
Brezňania do zápasu s Bystricou,
neskorším víťazom turnaja. Pred
koncom prvej polovice vyhrávali
4:3. V druhej polovici už ale strieľali góly len Bystričania a tak sme
po zlepšenom výkone napokon
prehrali, oproti prvému stretnutiu
treba dodať, že so cťou. Skúsenosti
získané v tomto turnaji budú môcť
naši hráči uplatniť v ďalších turnajoch, ktoré ich čakajú. (hkb)

Na Žiackej vianočnej hale
Brezňania triumfovali
Breznianske atletické nádeje sa každoročne zúčastňujú na Žiackej vianočnej hale
v Banskej Bystrici, ktorá začiatkom decembra privítala
mladé atletické nádeje z rôznych kútov Slovenska.
Členovia AK Mostáreň
MŠK Brezno, v prevažnej
miere zároveň žiaci atletických tried ZŠ s MŠ Pionierska 2, nesklamali ani v tomto
ročníku. Hoci ich tréningové
podmienky nezodpovedajú
príprave na súťaže v hale, ukázali sa vo výbornom svetle, o
čom svedčí aj množstvo medailových umiestnení a v niektorých prípadoch aj tohtoročné osobné rekordy.
Výsledky pretekárov AK
Mostáreň MŠK Brezno: 1.
miesto: Veronika Luptáková
- 60 m cez prekážky (11,71),
Viktória Forster – 60 m
(8,70), Viktória Dunajská –
300 m (48,32), 600 m (1:51),
Michaela Kadlečková – 800
m (2:39,2), Jozef Škultéty - 60
m cez prekážky (10,55), skok
do diaľky (528); 2. miesto:
Sára Ambrosová - 60 m cez
prekážky (12,10), Kristína
Králiková - skok do diaľky
(445), vrh guľou (8,33), Kristína Cabanová - vrh guľou
(7,66), Viktória Forster – 600
m (1:55,0), Matúš Páleník
– 600 m (2:00,6), Jozef Škultéty - skok do výšky (175);
3. miesto: Adriana Buvalová
- 60 m cez prekážky (12,25),
Eliška Štulajterová - vrh guľou
(7,65), Laura Kvietková - vrh
guľou (7,70), Kristína Králiková - 60 m (8,91).
(jch)

Fanúšikovia futbalu pozor! Už v nedeľu môžete
vidieť v Aréne kvalitný halový vianočný turnaj
Už túto nedeľu sa uskutoční Vianočný futbalový turnaj,
o ktorý je zo strany hráčov
čoraz väčší záujem. Dvanásť
tímov opäť ponúkne bohatý
športový zážitok.
Breznianska Aréna je viacúčelová multifunkčná hala a
mesto je naklonené tomu, keď si
v nej rôzne podujatia nájdu svoje
miesto.

Medzi hráčmi už
zavládla veľká rivalita

Mesto Brezno v nedeľu 20.
decembra od 8. do 18. hodiny
organizuje v Aréne už štvrtý
Vianočný futbalový turnaj, o
ktorý je každoročne čoraz väčší
záujem.
Svedčí o tom skutočnosť, že
tento rok sa prihlásilo až 20 tímov. „Odohrať ho však môže
len 12, preto sme už minulý rok
stanovili kritériá. Rozhodujúcim je čas prihlásenia, čiže na
turnaji sa zúčastní dvanástka
profesionálnych či amatérskych
futbalistov, ktorá bola najrýchlejšia,“ informoval vedúci odbo-

O turnaj je zo strany hráčov čoraz väčší záujem.

ru kultúry a športu mestského
úradu Miroslav Baran. Podľa
jeho slov, medzi jednotlivými
tímami zavládne veľká rivalita,
a to už od utorka 15. decembra,
kedy o 14.30 tímy spoznali mená
svojich súperov a harmonogram
celého turnaja počas žrebovania.
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Mesto bude turnaj
podporovať aj naďalej

Na vianočnom turnaji tímy rozdelia do troch skupín a
osem najlepších postúpi do
štvrťfinále. Víťaza spoznáme
vyraďovacím systémom. „Už
minulý rok sme mali možnosť

vidieť kvalitný futbal v podaní
hráčov, ktorí obliekajú dresy
futbalových mužstiev z vyšších
súťaží. Tento rok bude tomu
tak isto, a preto v nedeľu pozý-

vame do Arény všetkých fanúšikov. Mená prezrádzať nebudem, nechajme sa prekvapiť,“
tvrdí Miroslav Baran. Podľa
jeho slov, mesto aj naďalej bude

tento turnaj podporovať a počas zimnej prestávky do Arény
prinesie kvalitný futbal ako aj
futbalistov.
(md)
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