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Víťazom vedomostnej súťaže
o olympizme pre základné školy
družstvo ZŠ na Krosnianskej
ulici v Košiciach
nále vo všeobecnosti preukázali veľmi
dobrú pripravenosť a počas celého dňa
vládla medzi nimi výborná atmosféra. Na
fotografiách Petra Paulenku momentky zo
súťaže.

ŠAHY (rév) – V Šahách 2. a 3. októbra
vyvrcholila celoslovenským finále vedomostná súťaž o olympizme pre základné školy. Na finále sa zúčastnili
družstvá z 13 škôl, ktoré vyhrali regionálne kolá súťaže (dvaja víťazi regionálnych kôl chýbali). Súťažilo sa vo výbornej atmosfére, ktorú spestrila aj beseda
s dvojnásobnou striebornou olympijskou
medailistkou
Zuzanou
Štefečekovou
(v prestávke medzi písomným testom a
ústnou časťou súťaže), ktorú viedol miestny paralympijský víťaz v stolnom tenise
Ladislav Gáspár.
Víťazom celoslovenského finále sa
stalo družstvo ZŠ na Krosnianskej ulici
v Košiciach. Účastníci celoslovenského fi-
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Slávnostné otvorenie súťaže sa konalo v
divadelnej sále Mestského úradu v Šahách.
Účastníkov privítali predseda Olympijského
klubu Alojza Szokolyiho v Šahách František Révész, primátor mesta Šahy Ján
Lőwy a podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) Ján Grexa, ktorý bol
aj členom poroty spoločne s predsedom
SOA Jánom Jungerom a s ďalšími zástupcami SOA Dušanom Nogom, Igorom
Machajdíkom a Vierou Bebčákovou.

Víťazné družstvo zo ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach súťažilo pod
vedením pedagogičiek Evy Pavlíkovej
a Jany Nagyovej v zložení Jakub Kučerák, Matej Dubinský a Michal Lukáč.
Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ
na ul. L. Novomeského v Lučenci a
tretie zo ZŠ na Školskej ulici v Michalovciach. Tohtoročná súťaž bola veľmi
vyrovnaná, v prvej štvorici delilo každé
družstvo od toho nasledujúceho len pol
boda, pričom po písomnej časti sa o
vedúcu priečku delili až tri družstvá.
Výsledky
celoslovenského
finále
vedomostnej súťaže o olympizme pre
základné školy 2012: 1. ZŠ Krosnianska
Košice 28,5 b, 2. ZŠ Novomeského
Lučenec 28, 3. ZŠ Školská Michalovce
27,5, 4. Spojená škola chemikov Nováky
27, 5. ZŠ s MŠ Stará Bystrica 26, 6. ZŠ
Kalinčiakova Bratislava 25,5, 7. ZŠ s MŠ
Moravany nad Váhom 24,5, 8. ZŠ SNP
Banská Bystrica 24, 9. ZŠ Ing. Kožucha
Spišská Nová Ves 19,5, 10. ZŠ Dolné hony
Trenčín 19, 11. ZŠ J. Kráľa Šahy 17, 12.
Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok 14,
13. ZŠ kráľa Svätopluka Nitra 8,5.

Organizátori súťaže a zástupcovia regionálnych olympijských klubov spolu so Zuzanou Štefečekovou.
FOTO PETER PAULENKA

__________________________________
V rámci slávnostného vyhodnotenia organizátori zablahoželali miestnemu bronzovému medailistovi z paralympijských hier
1992 v Barcelone Štefanovi Bogdanovi
k jeho nedávnym 70. narodeninám.
Celoslovenské finále vedomostnej súťaže
o olympizme pre ZŠ malo bohatý sprievodný program. Na vedomostné zápolenie
v utorok večer nadviazalo v telocvični
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miestnej školy na Ul. E.B. Lukáča v Šahách
športové. Okrem štafetových súťaží si
účastníci zacvičili aerobik, kangu, zahrali si
stolný tenis s paralympijským víťazom
Ladislavom Gáspárom a s Jánom Grexom,
aj volejbal a basketbal. Po športovom
programe so žiakmi, učitelia, členovia
poroty a organizátori hovorili o svojich
skúsenostiach, o situácii okolo školského
športu, ale aj o spoločenskom postavení
učiteľov telesnej výchovy.

Pri hrobe Alojza Szokola v Bernecebaráti.

_________________________________
Na druhý deň sa účastníci presunuli
do
susednej
obce
Bernecebaráti
v Maďarskej
republike,
kde
je
pochovaný historicky prvý olympionik
zo Slovenska Alojz Szokol (Szokolyi),
účastník OH 1896 v Aténach. Navštívili
jeho bývalý kaštieľ aj cintorín, kde sa
nachádza hrob tohto bývalého vynikajúceho atléta, na prvých novovekých
olympijských hrách tretieho v behu na 100
m. O osobnosti Alojza Szokola im porozprávali starosta obce Zoltán Gyenyes,
bývalý starosta a učiteľ telesnej výchovy
László Kertész, ako aj správca kaštieľa.
Po návrate do Šiah zavítali účastníci aj k
pamätnej tabuli Alojza Szokola. Žiaci v
debatách preukázali pozoruhodné a chvályhodné vedomosti z našich športových
dejín.
Účastníci celoslovenského finále vedomostnej súťaž o olympizme pre základné
školy v Šahách prežili dva úžasné dni v
duchu olympizmu, spoznali nových priateľov a kolegov. V praxi naplnili motto Sme
jeden tím!

Na 40. ročníku medzinárodného Ipeľského
pohára vo futbale v Šahách nechýbali
ani osobnosti slovenskej kanoistiky
majstra sveta aj Európy Erika Vlčeka
a dlhoročne mimoriadne úspešného
komárňanského trénera Tibora Soósa.
Na 40. ročníku Ipeľského pohára sa
zúčastnilo osem školských družstiev
z troch krajín. Päť bolo zo Slovenska,
z toho tri priamo zo Šiah. „Domácich“ reprezentovali družstvá Strednej odbornej
školy, Gymnázia a Gymnázia s VJM
Šahy, z Dunajskej Stredy prišlo družstvo Športového gymnázia s VJM a
z Krupiny družstvo Gymnázia Andreja
Sládkoviča. Česko malo zastúpenie v podobe družstva Gymnázia Františka Palackého vo Valašskom Meziřičí. Maďarsko zastupovali dve družstvá – Poľnohospodárska škola Szécsény a
Gymnázium v Balašských Ďarmotách.
K sprievodným podujatiam 40. ročníka
Ipeľského pohára patrila beseda s jeho čestnými hosťami a krátka pietna slávnosť pri pamätnej tabuli bývalého futbalového velikána Ferdinanda Daučíka.

ŠAHY (rév) – V piatok 28. septembra
sa v Šahách uskutočnil už 40. ročník
medzinárodného futbalového turnaja
s názvom Ipeľský pohár, ktorého
spoluorganizátorom je od roku 2006
miestny Olympijský klub Alojza Szo
kolyiho. Už tretí raz bol Ipeľský pohár
zároveň Memoriálom Ferdinanda Dau
číka. Tradičné podujatie malo svoju
premiéru na začiatku školského roka
1972/73, keď si stredoškoláci z mesta
Šahy a spriatelených škôl z Čiech a Ma
ďarska prvý raz zmerali sily vo futbale
a volejbale – vtedy ešte podujatie nieslo
názov Štít oslobodenia mesta Šahy. Na
fotografii momentka z turnaja.
Olympijský klub Alojza Szokolyiho
Šahy od svojho vstupu do organizácie
Ipeľského pohára na každý ročník pozýva
nejakú veľkú olympijskú či športovú
osobnosť. Doteraz sa grupovali výlučne
z futbalu. Zo Slovenska v predošlých ro
koch prijali pozvanie na podujatie Slovenský futbalista storočia Ján Popluhár
aj strieborní olympijskí medailisti z Tokia
1964 Anton Švajlen a Anton Urban,
z Maďarska zase olympijskí šampióni Je
nő Buzánszky, Antal Dunai a strieborný
z Mníchova 1972 István Géczi. Na tohtoročnom 40. ročníku Ipeľského pohára
organizátori premiérovo privítali veľké
osobnosti našej rýchlostnej kanoistiky –
strieborného i bronzového olympijského medailistu a mnohonásobného

Na spoločnej fotografii zľava riaditeľka
Gymnázia s VJM v Šahách Zuzana Petrezsélová, kajakár Erik Vlček, Angelika
Révész z OK Alojza Szokolyiho, sestra
Ferdinanda Daučíka Helena Rusznyáková,
kajakársky tréner Tibor Soós, viceprimátor Šiah Tomáš Baráti, zlatý paralympionik Ladislav Gáspár a predseda OK
Alojza Szokolyiho Šahy František Révész.
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Na čele IIHF naďalej René Fasel, do rady IIHF zvolili
prezidenta SZĽH a viceprezidenta SOV Igora Nemečka,
audítorom IIHF Juraj Široký

Igor Nemeček.

rade IIHF dostala historicky ešte len
druhému zástupcovi slovenského hokeja
(doterajšieho slovenského člena exekutívy
a predsedu komisie rozhodcov IIHF
Juraja Širokého v Tokiu aklamáciou za
audítora IIHF).
"Je to pocta nielen pre mňa, ale aj
obrovské uznanie pre celý slovenský
hokej," povedal pre zväzový portál
www.hockeyslovakia.sk krátko po skončení volieb prezident SZĽH Igor Nemeček.
Trinásťčlenná rada IIHF je zložená z
prezidenta, troch viceprezidentov a deviatich členov. Okrem Igora Nemečka,
ktorý je štvrtý najmladší v novej exekutíve IIHF, sú novými členmi aj Kanaďan
Bob Nicholson, Honkkongčan Thomas
Wu, Maďarka Zsuzsanna Kolbenheyerová, Rus Vladislav Treťjak, Francúz
Luc Tardif a Dán Henrik Bach Nielsen.
Ich mandát začne plynúť 1. októbra 2012.
Generálnym sekretárom IIHF bude aj v
ďalšom funkčnom období 53-ročný Nemec
Horst Lichtner.
Zloženie rady IIHF na roky 20122016 - prezident: René Fasel (Švajčiarsko - znovuzvolený aklamáciou), viceprezident pre Európu a Afriku:
Kalervo Kummola (Fínsko, 66, znovuzvolený aklamáciou), viceprezident pre
Ameriku: Bob Nicholson (Kanada, 59,
zvolený aklamáciou), viceprezident pre
Áziu a Oceániu: Thomas Wu (Hongkong, 40, zvolený aklamáciou), členovia:
Beate Gruppová (Nemecko), Zsuzsanna
Kolbenheyerová (Maďarsko), Christer
Englund (Švédsko), Vladislav Treťjak
(Rusko), Tony Rossi (USA), Frank Gonzalez (Španielsko), Luc Tardif (Francúzsko), Igor Nemeček (Slovensko),
Henrik Bach Nielsen (Dánsko).

FOTO JÁN SÚKUP

_________________________________
Tokio 26. septembra (TASR, SOV) Prezidentom
Medzinárodnej
hokejovej
federácie (IIHF) bude aj naďalej Švajčiar
René Fasel. To, že svetový hokej povedie
ďalšie štyri roky a svoju éru rozšíri na viac
ako dve desaťročia (od 1994), rozhodli vo
voľbách na generálnom kongrese v Tokiu
delegáti 72 členských krajín IIHF.
V exekutíve IIHF bude mať nasledujúce štyri roky zastúpenie aj
Slovensko v osobe šéfa prezidenta
Slovenského zväzu ľadového hokeja a
viceprezidenta Slovenského olympijského výboru pre zimné športy Igora
Nemečka. Po bývalom prezidentovi SZĽH
Jurajovi Širokom sa pocta pracovať vo
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Niekoľkí športovci na OH v Londýne
zmeškali dopingové krvné testy, aj tak sa vyhli trestom
Londýn 27. septembra (TASR, Reuters) –
Niekoľkí športovci neprešli počas olympijských hier 2012 v Londýne testom na
krvný doping, no aj napriek tomu sa vyhli
sankciám. Odhalila to nezávislá správa
týkajúca sa dopingových procedúr počas
hier v Londýne. Podľa správy skupiny Nezávislý pozorovateľ, zostavenej z deviatich silných tímov a uverejnenej Svetovou antidopingovou agentúrou, sa vyskytlo niekoľko zmeškaných termínov. Za
ne však môže zmätok súvisiaci s biologickými pasmi športovcov (ABP). Na
základe systému ABP môžu dopingoví komisári porovnať vzorku krvi športovca
počas súťažného podujatia s už existujúcim
krvným profilom. Tento systém má pomôcť
odhaliť anomálie, resp. neobvyklé prvky.

Prvýkrát sa objavil práve počas olympiády
v
Londýne.
Jeho
zavedenie
však
sprevádzali komplikácie.
"Proces výberu športovcov na jednotlivé testy by sa mal skvalitniť.
Medzinárodný
olympijský
výbor
prenechal zodpovednosť za upozornenie športovcov na dopingové testy
na jednotlivé národné federácie. Športovci sú povinní dostaviť sa na testy v
určitý čas a na určité miesto. Zistilo
sa, že niektorí športovci sa nedostavili
v určenom čase na dopingovú kontrolu. V týchto prípadoch však neexistujú žiadne písané dôsledky, preto
športovci, ktorí neboli v určitom čase
na určitom mieste, vyviazli bez trestov," uvádza sa v správe.

Japonská zápasníčka Saori Jošidová získala
13. veľký titul v sérii, prekonala Karelinov rekord
Tokio 29. septembra (TASR, AP) –
Japonská zápasníčka Saori Jošidová predĺžila svoju víťaznú šnúru na medzinárodných podujatiach na 13 triumfov,
keď vo finálovom dueli MS v Tokiu zdolala
Američanku Helen Maroulisovú a získala
ďalší titul svetovej šampiónky v kategórii
do 55 kg. Jošidová tak má vo svojej
zbierke už desiaty titul majsterky sveta a

tri zlaté medaily z olympijských hier, čím
prekonala rekord ruského zápasníka Alexandra Karelina, ktorý triumfoval 12krát v rade. "Som veľmi rada, že som
prekonala tento rekord," povedala 29ročná Japonka. "Som naozaj šťastná. Je
ťažké to vyjadriť. So zápasením som
začala, keď som mala tri roky, ale
rozhodne to stálo za to," dodala.

Vo veku 84 rokov zomrela kanadská olympijská víťazka
v krasokorčuľovaní Barbara Ann Scottová
Toronto 1. októbra (TASR, AP) - Vo veku
84 rokov zomrela krasokorčuliarska olympijská víťazka Kanaďanka Barbara Ann
Scottová. Scottová vyhrala súťaž žien na
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ZOH 1948 v St. Moritzi a bola dvojnásobnou majsterkou sveta. Trikrát získala
Cenu Loua Marsha pre najlepšiu športovkyňu Kanady.

Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií
aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na:

http://www.olympic.sk
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