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Úvodné slovo
Keď som sa viacerých z našich hráčov, partnerov a priaznivcov pýtala, čo pre nich NBL znamená, zistila som, že je to pre 
nich viac ako letná dovolenka, skvelý šport či zábava. Všetky odpovede by sa dali zhrnúť do jedného slova – ZÁVISLOSŤ. 
Obyčajne sa toto slovo spája s niečím negatívnym, no v prípade NBL-ky je to vysoko pozitívna správa, tak ako výročná 
správa NBL 2011.☺
Okrem iného sa v nej dočítate o organizátoroch NBL, o jej začiatkoch. Zistíte, akú chybu ste urobili, keď ste sa nezapojili 

do 4. ročníka. Nahliadnete do zákulisia plážových športov, prenesiete sa za rieku Moravu, uvidíte 
najkrajšie dievča nitrianskej pláže, dozviete sa ako dopadli majstrovstvá Slovenska v plážovom vo-
lejbale. Výročná správa je aj o tom, kto nás podporuje, pomáha nám a vďaka komu sa NBL stala tak 
populárnou. 
Nakazte sa naším entuziazmom a nechajte sa unášať na prívalovej vlne zvanej NBL.

O NBL
NBL je závislosť, NBL je radosť, NBL je partia a NBL je Nitrianska beachová liga, ktorú si v roku 2011 zahralo 770 ľudí.

1. ABC Nitra
Občianske združenie 1. ABC Nitra je prvým amatérskym klubom plážového volejbalu v Nitre. Ministerstvom vnútra 
SR bolo zaregistrované 12. marca 2008. Zakladajúcimi členmi sú Michal Ivan, Radovan Laco a Igor Darnadi, dnes má  
združenie 268 členov a v ostatnom ročníku sa súťaží organizovaných klubom 1.ABC Nitra zúčastnilo 770 hráčov a hráčok  
zo Slovenska, či z Čiech. Združenie 1. ABC Nitra vzniklo za účelom propagácie plážového volejbalu ako športu  
pre všetkých a organizácie amatérskych turnajov na vyššej úrovni. Cieľom združenia je priblížiť plážový volejbal, a iné 
plážové športy širokej verejnosti, napomôcť riešeniu viacerých problémov v spoločnosti (podpora zdravého životného štýlu 
spoločnosti a rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre mládež ako prevencia) a spájať amatérskych športovcov ako  
v rámci regiónu, tak i medzi regiónmi.

História
Prvý ročník NBL sa konal v roku 2008. Pozostával zo 6 turnajov a vydarenej exhibície s vysokou návštevou. Pozvanie 
prijal primátor Nitry, prvé tímy v rebríčku NBL, profesionálni beachisti i tréneri. Rok 2009 bol značne náročnejší, aspoň čo 
sa týka kapacity turnajov. Zvesti o NBL presiahli hranice amatérskych vôd i regiónu. Takáto účasť si nevyhnutne vyžado-
vala rozdelenie šiestich turnajov do dvoch dní. Súčasťou NBL 2009 sa stal po prvý raz aj turnaj Junior NBL, usporiadaný  
pre žiakov základných a stredných škôl, premiérový ročník NBL Open – otvorených majstrovstiev SR amatérov  
v plážovom volejbale a napokon aj NBL Challenge - exhibícia, ktorá spečatila druhý ročník NBL. V treťom ročníku 
(2010) k tradičným beachvolejbalovým turnajom, ktoré boli rozdelené do A (otvorenej) a B (amatérskej) kategórie, pribudli  
turnaje v plážovom tenise. Uskutočnili sa aj turnaje NBL 40+ (pre 40 a viacročných), žiaci v Junior NBL súťažili už v dvoch 
športoch, Otvorené majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale NBL Open mali formát 36 hodín nonstop plážového 
volejbalu vďaka prepojeniu dvoch hracích dní nočným turnajom NBL Open Night pre profesionálov. Vyhlásili sme súťaž 
Roxy beach girl NBL 2010. Najkrajšia dievčina Nitrianskej pláže (podmienkou bola účasť na NBL) – si odniesla ceny  
od partnera ROXY. Počas celej sezóny hráči súperili aj v Lige partnerov, kde okrem bodov a prestíže súťažili o Prize money 
a okrem seba hrali aj za jedného z partnerov NBL (spolu 10 partnerov v LP 2010). 

Toto všetko sa uskutočnilo za prvé tri ročníky. Viete si predstaviť aký bol ten štvrtý? Čítajte našu 
výročnú správu ďalej☺.

Nela Hadžová
PR manažérka NBL
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NBL 2011
*4. ročník=4 športy=4 kurty*

Ani sme sa nenazdali a vstúpili sme do 4. ročníka NBL,  
ktorý sa už namiesto dvoch hral až na štyroch kurtoch a stále 
nestačilo. NBL-kári pribúdajú a záujem o turnaje je čoraz 
väčší. Ani organizačný tím nezaháľal a stále vymýšľal pre 
svojich priaznivcov nové aktivity. V roku 2011 sme sa vďa-
ka rozšíreniu kurtov na multifunkčnú plochu mohli vrhnúť 
do štyroch športov. Po tom, ako sme zaznamenali vysoký 
záujem o dva etablované športy – beachvolejbal a plážový 
tenis, sme ponúkli aj plážový futbal a plážovú hádzanú. Kor-
fbalisti založili peknú tradíciu v podobe plážového korfbalu, 
ktorého tréningy sprístupnili aj NBL-károm či širokej verej-
nosti – čím dokázali, že ani pri čísle 4 multifunkčné využitie 
plochy nekončí – na obzore je frisbee, aerobic, bedminton a 
ďalšie športy. 
Z celkového počtu 15 podujatí boli 2 zrušené, na druhej 
strane 3 turnaje museli byť kvôli obrovskému záujmu roz-
ložené z plánovaného jedného na dva hracie dni (nbl 2/6, 
nbl 3/6, nbl 5/6). NBL 2011 tak pozostávala zo 6 turnajov 
Nitrianskej beachvolejbalovej ligy, 2 turnajov trojíc v plážo-
vom volejbale, 3 turnajov plážového tenisu, Plážovej ško-
lympiády Junior NBL a majstrovstiev Slovenska amatérov  
v plážovom volejbale pod názvom Edymax NBL Open 
2011. Mimochodom, tento rok sa hrala NBL už s novým 
modelom Mikasa VLS 300.

    Trinástich podujatí NBL 2011 sa dovedna zúčastnilo 
    770 ľudí
 •446 (nbl)
 •48 (trojice)
 •50 (plážový tenis)
 •106 Edymax NBL Open 2011
 •120 (Junior NBL). 

V roku 2011 čakali na NBL-károv mnohé vylepšenia:
• Rozšírenie 2 kurtov pre plážový volejbal na multi 
funkčnú plochu pre plážové športy.
• Vďaka rozšíreniu kurtov viac reklamného priestoru 
pre partnerov a tréningových možností pre verejnosť.
• Nová kategória NBL „C“ ako camp – pre úplných 
nováčikov, ktorí naberali skúsenosti a zručnosti popri 
A turnaji od tých najlepších.
• Upravený pomer mixových a nemixových beachvo-
lejbalových turnajov, reflektujúc ich popularitu.
• Liga partnerov s dvanástimi partnermi.
• Nové plážové športy.
• Atraktívnejšia NBL Open – pre hráčov i divákov.
• Ipanema beach girl / beach boy.
• Súboj národov v plážovom volejbale (Gemini beach-
paráda pri brnenskej priehrade).

Je aj niečo, čo sa v sezóne nepodarilo? 
Spýtali sme sa Michala Ivana, jedného z organizátorov. 
„Iste, je toho viac. Spomeniem dve 
veci. Rozšírením na multifunkčnú  
plochu, ktorá núka 4 namiesto  
2 beachvolejbalových kurtov, sme 
sledovali okrem iného aj to, aby sme 
mohli turnaje NBL organizovať v je-
den deň (pri dvoch kurtoch si počet 
záujemcov od roku 2009 vyžadoval 
dva dni na jeden turnaj). Napriek nárastu kapacity o 100% 
sme však rovnú polovicu turnajov museli robiť dvojdňovú aj  
na 4 kurtoch! Vypovedá to však o rastúcej obľúbenosti NBL  
 a nastúpenej ceste. Preto nás takýto „nepodarok“ vôbec 
nemrzí. Druhý príklad sú nové športy – plážový futbal a plá-
žová hádzaná, ktoré sme ponúkli, no bude zrejme istý čas 
trvať, kým sa uchytia. Plánovaný turnaj v plážovom futbale 
sme museli zrušiť, kvôli zle zvolenému termínu, ale tí, čo pri-
šli, si aspoň mohli vyskúšať plážový futbal úplne zadarmo. 
Hádzaná dopadla o kúsok lepšie – novú možnosť tréningu 
ihneď zaregistroval tréner nitrianskych hádzanárok a mlá-
dežníckej reprezentácie Slavomír Varga, ktorý bol so svo-
jím družstvom niekoľkokrát trénovať. Futbal a hádzaná sa 
hrali aj v rámci Junior NBL, kde z týchto športov mali žiaci  
a študenti veľkú radosť. V týchto športoch je omnoho väčší 
potenciál, ako sa nám podarilo v ich prvom roku v Nitre 
využiť. To je však zároveň možnosť a priestor pre všetkých, 
ktorý by tento potenciál využiť chceli – my sme v pozitív-
nom zmysle zahltení plážovým volejbalom a tenisom – kto 
by mal záujem venovať sa plážovému futbalu či hádzanej, 
má v klube dvere otvorené. Či ako hráč, tréner, alebo orga-
nizátor turnajov.“
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A čo projekt športovej triedy?
„Áno, je pravda, že vytvorenie športovej triedy so zamera-
ním na plážové športy nevyšlo – tu však musím povedať, že 
nás to neprekvapilo ani neodradilo. Váha športu bohužiaľ 
klesá nielen u mladých, ale v spoločnosti všeobecne. My 
v 1.ABC Nitra sme však športovci telom aj dušou a uro-
bíme všetko, aby sme tento trend v Nitre aspoň spomalili, 
ak nie zastavili alebo zvrátili. Popularitu plážových športov 
chceme zúročiť vytvorením športovej triedy, kde by sa deti 
mohli venovať v rámci jednej triedy celej palete plážových 
športov – volejbal, tenis, hádzaná, futbal – z ktorej by si ne-
skôr mohli vybrať a špecializovať sa. Znižuje sa aj riziko, 
že to dieťa omrzí – ak ho omrzí volejbal, prejde na chvíľu 
k tenisu a nemusí meniť triedu či školu. Na začiatku roka 
2011 sme nenašli dosť detí pre takúto triedu. Avšak čiastko-
vý neúspech nás iba posilnil a tento projekt zostáva jednou  
z našich hlavných výziev.“
 

Nitrianska beachvolejbalová liga: 
NBL 1/6 – NBL 6/6

NBL 1/6
Počty vyzerali ideálne. Ani jeden náhradník neostal 
doma, prišlo 32 dvojíc a po prípitku na rozšírené kur-
ty sa začala nová sezóna. S novými loptami, píšťalkami, 
počítadlami (vďaka BASOSPORTu), ale i niekoľkými 
nováčikmi.
Šesťdesiatštyri účastníkov turnaja vypilo 75,6 litra stolovej 
vody BYSTRINA. Servis pre hráčov dotváralo už tradič-
ne občerstvenie formou ovocných mís a na prvom turnaji 
tohto ročníka zaradili organizátori do hráčskeho balíčka za-
tiaľ skúšobne i ďalšiu službu – analýzu skladby tela, ktorú 
mali účastníci NBL možnosť vyskúšať zadarmo a zistiť tak 
okrem iného: podiel vody, svalov a tukov vo vlastnom tele, 
hmotnosť kostí, metabolický vek a ďalšie charakteristiky.  
V samotnom turnaji prekvapili pozitívne Smajlíci Filip  
Lieskovský a Naďa Mojská, ktorí dosiahli druhým miestom 
svoj historicky najväčší úspech v NBL, a Vlado Kubovič 
so Slávkou Gregušovou urobili tiež míľový krok v hernom 
prejave a vypadli až v štvrťfinále – a prvú nasadenú dvojicu 
potrápili až do konca tajbrejku – 9:12!

NBL 2/6
Aj druhému turnaju môžeme dať prívlastok prvý – prvý 
nemixový turnaj NBL 2011. Víťazi: Petrovičová, 
Šindlerová, Kállay, Janto (B), Majchrovičová, 
Buzalková, Krajčík, Hruboška (A).
Klobúk dolu pred účastníkmi sobotného B turnaja. Dážď, 
chladno, blato znepríjemňovali béčkovú časť druhého  

turnaja NBL, no odhlásila sa iba jedna dvojica. V priebehu 
turnaja odstúpili ešte Sloníčatá, ktoré sa s NBL iba zozna-
movali. 
V lige partnerov kraľovali LEGENDy (Majchrovičová, 
Száraz, Hukel). Dlho to vyzeralo na plný bodový zisk  
(3 x 15b.) za víťazstvo každého z hráčov partnera, lebo Rado 
Száraz s Jakubom Hukelom mali výborne rozohraný turnaj 
aj finále. Napokon však dovolili Plážovým potkanom zápas 
v peknej diváckej kulise otočiť a získali za druhé miesto 
„iba“ po 13 bodov. Každopádne, 41 bodov za tím v jednom 
kole ligy partnerov je doterajší rekord. LEGEND sa tým vy-
švihol do čela priebežného poradia.

NBL 3/6
NBL-ka  mala na začiatku kúpaliskovej sezóny na pláne 
už tretí turnaj beachvolejbalovej ligy, za sebou plážový  
tenis, NBL trojice i previerku z plážového futbalu. Aj 
tretí turnaj NBL bol lákadlom pre mimonitrianske páry. 
Opäť sa hralo dva dni, novinkou bola kategória C. 

V kategórii C dostali priestor nováčikovia. Je to skupina za-
čiatočníkov, ktorí boli najprv oboznámení s teoretickou čas-
ťou plážového volejbalu a potom si beach vyskúšali aj „na-
živo“, aj pod vedením Petra „Fischera“ Vargu, dlhoročnej 
slovenskej beachvolejbalovej jednotky. NBLku si v sobotu 
okrem Céčkarov zahrali účastníci A turnaja a v nedeľu si 
zmerali sily športovci z B kategórie. Víťazstvo si v mužskej 
kategórii zopakovali v Áčku Krajčík s Hruboškom, Béčko 
vyhrali Reviľak s Ivanom. V ženskej kategórii A turnaja  
dominovali Pavelková a Lennaerts  
a B turnaj patril Pifkovej a Gregušovej.
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NBL 4/6
Samotný turnaj veľké prekvapenie nepriniesol. B tur-
naj vyhrala prvá nasadená dvojica Petrovičová-Ivan,  
a A turnajom preplávala k víťazstvu Tutovka (Kapusta-
Michalovičová) so stratou jediného setu (so Sport tea-
mom Mira Krajčíka a Mišky Hrnekovej). Jednu z naj-
väčších drám priniesol finálový zápas B kategórie.
Stáli proti sebe Xbeach (Petrovičová, Ivan) a Šípy  
(Ličko, Hadžová). Keď Šípy uhrali v tajbrejku dvanásty 
bod (12:11), celou Nitrianskou plážou zaznel radostný vý-
krik „Konečne!“ z úst Nely, ktorá podľa vlastných slov 
vždy keď sa dostala do finále, tak ho prehrala. Jej radosť 
bola však predčasná – tajbrejk sa totiž hrá bez stropu, o 2 
body! Dráma vrcholila, no všetkých schladilo druhé Mišo-
vo podanie – prasiatko, ktoré rozhodlo. Xbeach vyhral taj-
brejk 15:13 a takmer prehratý zápas 2:1 na sety. Boli však 
aj iné prekvapenia. Napríklad dvojica No stress (Mečiar,  
Vernerová) v Ačku, kde sa dostala do top 4, alebo v Bčku Fijasz  
(Zvolenský, Šindlerová). Ďalším šokom bolo počasie.  
Od rána vládlo napriek všakovakým predpovediam ideálne 
počasie pre beach. Prišli však dve daždivo-veterné vlny, po-
čas ktorých niektorí vytiahli snáď aj zimné bundy!!! 

NBL 5/6
Piaty turnaj NBL bol posledný nemixový,  čo znamená, 
že sa kamaráti a kamarátky popárili naposledy a zmerali 
si sily vo svojich kategóriách naplno. Počas najhorúcej-
ších letných dní sa na NBL prihlásilo 74 beachistov.
Za skvelej nálady sa piata NBL-ka hrala aj ako predprípra-
va na nadchádzajúci „veľký víkend“ alebo vrchol sezóny – 
Edymax NBL Open 2011 – otvorené majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré 1.ABC Nitra organizoval už po tretíkrát! Veľkým 
prekvapením tohto turnaja bolo víťazstvo Eleny Petrovičo-
vej a Jany Šindlerovej, ktoré si išli po prvý raz „vyskúšať“  
A kategóriu a hneď ju aj vyhrali. Druhé v áčku skončili 
juniorské reprezentantky, ktoré prišli na NBL prvýkrát vô-
bec – Sládečková, Ružbaská. Po tom, ako Elen s Jankou 
opustili B kategóriu, dali tak priestor na výhru aj iným vý-
borným beachistkám. Vyhrali ho napokon Trnavčanky  Bre-
zinová / Rusnáková. U mužov v Áčku dominovali Krajčík 
s Mikušovičom a Béčko jednoznačne patrilo trenčianskej 
dvojici Janto/Kállay.

NBL 6/6
V sobotu 20. augusta sa skončila 6-dielna séria Nitrian-
skej beachvolejbalovej ligy 2011. Poradím v rebríčkoch 
zamiešala korekcia NBL (každému sa rátajú iba 4 naj-
lepšie výsledky). 
Poslednému turnaju kraľovala dvojica Majchrovičová/Veľ-
ký, ktorí si spolu zahrali prvýkrát a vo finále porazili ostrie-
ľanú dvojicu Krištofičová/Pavelka. V amatérskej kategórii 
nazbierali najviac bodov Česi Chevalier a Zítová. Všetci sa 
po turnaji náruživo lúčili a tešili sa, že sa zase stretnú – už  
v piatom ročníku, ktorý nás čaká v letnej sezóne 2012.
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Výsledky beachvolejbal 2011

NBL ceny
Každý víťaz turnaja si mohol vyberať zo skvelých cien. Po-
ukážky do obchodného centra Centro Nitra, plážová obuv 
Ipanema, slnečné okuliare Relax, darčeky 
od kaderníckeho salónu Pink, značková 
francúzska dermatokozmetika Bioderma, 
permanentky do fitness centra Polygym, 
poukážky do športovej predajne City 
Sports, konzumačky do Wasabi Sushi 
Baru, darčeky od Salónu Pink a iné. 

NBL trojice
Pôvodne (2009 - 2010) boli turnaje trojíc určené pre hrá-
čov 40+. V sezóne 2011 sme však dali priestor aj trojiciam 
hráčov do 40 rokov, a tak sa aj tieto 2 turnaje hrali v dvoch 
kategóriách. „Z plánovaných troch turnajov sa konali dva, 
pričom mnohí z účastníkov chodia na trojice od začiatku 
NBL-ky v roku 2008. Na augustovom turnaji, kde v ka-
tegórii 40+ už tradične triumfovali manželia Firickí dopl-
není o Iča Folkmana ma najviac potešili účastníci mladšej 
kategórie. Viac ako polovica z nich totiž do žiadneho tur-
naja na NBL-ke nezasiahla a celkovo  prišlo na tento turnaj  
10 trojíc“, referuje Rado Laco, ktorý mal turnaje trojíc  
pod palcom. 

Junior NBL – plážová školympiáda
V roku 2009 turnaj v plážovom volejbale, 2010 dvojboj 
vo volejbale a tenise, a v roku 2011 plážová školympi-
áda – okrem zabehnutých dvoch si nesúťažne žiaci ZŠ  
a SŠ vyskúšali aj futbal a hádzanú. Preto sa už od roku 
2011 nebavíme ani o dvojboji, ale plážovej školympiá-
de. Dvojnásobne okrem počtu športov stúpla aj účasť 
- podujatia sa zúčastnilo takmer 120 mladých športov-
cov z piatich základných a stredných škôl v Nitre. Hráči  
z každej kategórie boli odmenení vecnými cenami. 
„Nás samozrejme teší, že nám z roka na rok rastie počet 
účastníkov, že rastie záujem o podujatie. Tento rok boli  
v tomto smere prekonané všetky naše očakávania,“ povedal 
Rado Laco, organizátor celej akcie pre mládež. „Aj preto 
ďakujeme organizačnej pomoci od Evky Babušíkovej, bez 
ktorej si neviem predstaviť, ako by sme Junior NBL 2011 
zvládli. Deckám vyšlo počasie a mohli tak naplno využí-
vať možnosti areálu. Mnohí boli na našich nových kurtoch  
po prvý raz a veľmi sa im páčilo,“ pokračoval Laco. Ako po-
vedal na záver, myšlienka celej akcie je od začiatku v pod-
state rovnaká. „Chceme využiť týždeň, kedy sú už známky 
uzatvorené a v škole nie je veľmi čo robiť, aby deti tento čas 
využili rozumne – športovaním. Je to hlavne pre ne. Rov-
nako ako projekt športovej triedy so zameraním na plážové 
športy. Viacerí, ktorí sa zapojili v začiatkoch žiackeho tur-
naja, sú už aj účastníkmi NBL-ky pre dospelých,“ uzavrel 
Laco.

Najúspešnejšia škola podľa výsledkov Junior NBL 2011: 
ŠOG Nitra.

Muži

p.č. Hráč Body
1 Miroslav Krajčík 60
2 Miroslav Janto 56
3 Juraj Kállay 52
4 Michal Ivan 52
5 Jakub Hukel 50
6 Tomáš Reviľak 44
7 Radoslav Száraz 42
8 Ondrej Hruboška 41
9 Filip Lieskovský 40
10 Daniel Mikušovič 37

Ženy

p.č. Hráč Body
1 Elena Petrovičová 58
2 Ľubica Majchrovičová 54
3 Jana Šindlerová 49
4 Eva Firická 47
5 Naďa Mojská 46
6 Slávka Gregušová 40
7 Aida Lennaerts 40
8 Barbora Krištofičová 38
9 Zuzana Betáková 38
10 Jana Dandelová 37
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Plážový tenis
3 turnaje plážového tenisu sa tešili veľkému záujmu.  
Navyše, plážový tenis si vďaka 1.ABC Nitra zahrali aj pro-
fesionálni tenisti – Kližan, Sekáč, Lacko, Suchá a iní.

Plážový tenis 1/3
V turnaji, kde hrali aj mixy, aj ženy proti mužom, boli na-
sadenými jednotkami Andrea Hradecká a Alena Benčová. 
Tieto dievčatá stihli náš klub a mesto reprezentovať už aj 
v zahraničí – v Mníchove na turnaji G3 ich len 3 loptičky 
delili od semifinále! Teraz vyhrali svoj prvý turnaj, no určite 
nie posledný!
Na domácom turnaji a kurtoch potvrdili úlohu favoritiek, 
rovnako ako fináloví súperi Rácz, Ivan. Lepšie začali Ale-
na s Andreou, no o víťazovi turnaja napokon rozhodoval 
super-tiebreak. Napokon zaslúžene triumfovali dievčatá.  
Opäť sa okrem iného potvrdilo, že plážový tenis je šport  
pre všetkých – dve ženy porazili viaceré mužské dvojice, hýbať  
na piesku sa vedia aj ľudia nad 100kg ;)
Okrem známych tvárí nás teší účasť niekoľkých nováči-
kov. Zaujímavosťou je prehľad Rada Laca, ktorý nasadzo-
val dvojice a trafil sa úplne presne do konečného poradia. 
Všetkých osem dvojíc nasadil do skupín v poradí, v akom 
napokon aj skončili! Darmo, firma Sportimpex má prehľad 
nielen o tenise, ale už aj o plážovom ;)

Plážový tenis 2/3
Organizátori z 1.ABC Nitra privítali okrem domácich dvojíc 
aj skúsený rakúsky pár Artes – Richter. „Rakúšania veľmi 
pozdvihli úroveň hry aj samotného turnaja. Z hry Andyho 
a Berndta, ktorí patria do širšej európskej špičky, sme veľa 
odpozorovali,“ zhodnotil na úvod jeden z organizátorov 
Radovan Laco a vzápätí dodal: „Toto je určite cesta, ako 
sa chceme zlepšovať a aj preto chceme na turnaje v budúc-
nosti pozývať viac zahraničných dvojíc. Teší nás tiež záujem  
o tento veľmi mladý a u nás nepoznaný šport,“ doplnil Laco  
na záver. Turnaj sa hral na dvoch kurtoch a množstvo divá-
kov na kúpalisku malo možnosť vidieť kvalitné zápasy, keď 
aj o finálovom triumfe domácej dvojice Hradecká – Rácz 

práve proti Artesovi s Richterom (A) rozhodoval super-
-tiebreak.

Plážový tenis 3/3
Na treťom z troch plánovaných nitrianskych turnajov sa 
objavilo 7 dvojíc, viacerí stabilní účastníci z najrôznejších 
dôvodov chýbali.
Napriek tomu sa zišla kvalitná konkurencia a v počasí, ktoré 
konečne začalo zodpovedať augustu, sme si užili snáď jeden 
z najvydarenejších turnajov, v ktorom víťazstvo z posled-
ného turnaja obhájila Andrea Hradecká s Heňom Ráczom. 
Tretie miesto určite potešilo otca s dcérou - Ivana s Dan-
kou Novákových. V súboji o bronzovú medailu im totiž stá-
li dvaja obri – Matej Ivan a Martin Kraščenič. Novákovci, 
skúsený plážový tenista Ivan a šikovná tenistka Danka, si 
však postrážili víťazstvo 6:3, 6:3 a Maťkovcom nechali len 
„zemiakovú“.
Potešila aj účasť Juliena – Francúza pracujúceho v Zl. Mo-
ravciach, ktorému sa plážový tenis zapáčil minule natoľko, 
že tentokrát nemal problém prísť aj sám, bez akejkoľvek 
partie, a dúfal, že si parťáka nájde priamo na mieste. Stalo 
sa – s Ľudom Vincom vytvorili nevyspytateľnú dvojicu, kto-
rá zostala len o chlp pred bránami semifinále.

Plážový tenis sme dali ochutnať najlepším 
slovenským tenistom

Minuloročná sezóna plážových tenistov vrcholila prvú sep-
tembrovú sobotu, kedy tenisový areál Slávie Agrofert STU 
Bratislava privítal hráčov z celého Slovenska. O prípravu 
dvoch pieskových kurtov a samotnej akcie sa postarala te-
nisová rodina Sekáčovcov v spolupráci  s nadšencami z 
klubu 1. ABC Nitra. Tí vycestovali v nesúťažných zápasoch 
zmerať si sily s tenisovými profesionálmi, pričom neraz to 
bolo naozaj vyrovnané. Najviac však beachtenisová raketa  
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poslúchala slovenského daviscupového reprezentanta Mar-
tina Kližana spolu s priateľkou Kajou. Tento stále na Slo-
vensku nový šport okúsili okrem zhruba desiatky Nitranov 
aj ďalšia aktuálna fedcupová reprezentantka Janka Čepelo-
vá z Košíc a tiež ďalší tréneri, či bývalí hráči. Mená ako 
Martina Suchá, Katka Páleníková, Martin Kardoš, Ladislav 
Simon, Viktor Bruthans, Jozef Kovalík, Peter Huber sú te-
nisovej verejnosti iste dobre známe. Navyše, športovcom 
atmosféru spríjemňovala  kultúrnou vložkou v podobe hry 
na gitare dvojica Lukáš Lacko a Miloslav Mečíř ml. Tí sa  
na beachtenisovú pálku nahovoriť nedali, práve totiž ces-
tovali na ďalší turnaj do Ameriky. Uvidíme, možno už túto 
sezónu sa niektorí z nich ukážu aj u nás v Nitre. A ako vi-
del tretí septembrový deň kedysi 247. hráč sveta Branislav 
Sekáč? ,,Dnes to malo super atmosféru a krajší slávnostný 
deň som si nemohol ani predstaviť, navyše počasie nám tiež 
prialo,“ radoval sa na úvod Bratislavčan, ktorý práve v túto 
sobotu oslavoval svoje 32. narodeniny. „S plážovým tenisom 
som sa už stretol, pri cestách po svete som to aj skúšal hrať, 
je to namáhavý a na piesku hlavne úplne iný šport. Nevy-

lučujem, pokiaľ mi to samozrejme zdravie umožní, aj účasť 
na nejakom vašom turnaji,“ potešil zase nás na záver sym-
patický Braňo, ktorý neodmietol pozvanie na nitrianske kú-
palisko. Poďakovanie patrí všetkým členom 1. ABC Nitra, 
ktorí do Bratislavy cestovali a Braňovi Sekáčovi za prípravu 
pohodovej akcie.

Edymax NBL Open 2011...alebo 
„Zo zákulisia“

Edymax NBL Open je prestížne podujatie uznané Slo-
venskou volejbalovou federáciou ako Majstrovstvá SR 
amatérov, podporované aj Amatérskou volejbalovou  
ligou (AVL). Zúčastnilo sa ho 106 hráčov zo Slovenska 
aj z Čiech. Fantastický víkend bol spestrený nočným 
turnajom, súťažou Miss mokré tričko, a sprievodnou 
party. Majstrami SR sa stali Gregová, Nemčovičová  
a Janto, Kállay. O tomto fantastickom víkende informo-
vali aj v denníku Šport či v spravodajstve televízie DIGI 
Sport.
Majstrovský víkend začal naplno od štvrtka, kedy žreb 
EDYMAX NBL OPEN 2011 zobrala pod svoju strechu 
Pečiatkáreň zanieteného beachvolejbalistu Michala Kre-
sana. Na kúpalisku sa prípravy začali pod taktovkou Mira 
Krajčíka. Večer nastúpila na „kupko“ druhá smena vede-
ná Mišom a Radom. „Pamätám si rok 2010, kedy sme ešte  
o druhej ráno farbili lopty a čiary fosforom a za celé tri dni 
sme spolu s Mišom naspali dokopy tak 10 hodín. Teraz bolo 
desať hodín večer a my sme odnášali do kontajnera posled-
ný odpad, dúfajúc, že sa konečne pred nejakým turnajom 
aspoň raz poriadne vyspíme, keď v tom začali blikať všetky 
svetlá,“ spomína na prípravy víkendu Rado.
Svetlá zhasli napokon úplne. V predvečer Edymax NBL 
Open 2011, presnejšie v noci pred 23:00, vypadla elektri-
na na kúpalisku a v okolí preto, že zhorela rozvodňa. Po-
čas turnaja je všetko viazané na elektrinu, od chladničky 
na bagety, cez ozvučenie kurtov až po plazmu, na ktorej 
sa majú premietať výsledky. Zákon schválnosti? Zúfal-
stvo. Nečakaný problém s elektrinou riešili na mieste ha-
siči spolu s riaditeľom kúpaliska Milošom Dovičovičom.  
„Do postele sme sa tak zase dostali až hlboko po polnoci. 
Prívod elektriny sa vďaka ústretovosti všetkých zaintereso-
vaných a šikovnému „kúpaliskovému“ elektrikárovi Janko-
vi Verešovi podarilo obnoviť ešte v sobotu doobeda,“ hovorí 
Rado teraz už s úsmevom na perách.
Zocelení predprípravnými „problémami“ sme inú, ako vy-
darenú akciu ani nečakali. Nočný pohodový  áčkový tur-
naj, sprievodný speedminton, zábava, či účasťou a úrov-
ňou husté Miss mokré tričko dávajú za pravdu. Súťaže  
v ľukostreľbe, či celovíkendové atraktívne súťaže pre hráčov  
o najkomplexnejšieho beachistu, -stku... no čo vám budeme 
rozprávať. Poznačte si do kalendára 4.-5.8.2012 a presvedč-
te sa sami v ďalšej edícii ;) 
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Od druhého ročníka NBL (2009) je NBL Open – otvo-
rené majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejba-
le našim vrcholovým podujatím. Súťaží sa v dvoch  
kategóriách: muži a ženy. NBL Open sa nemôžu zúčast-
niť profesionáli z najvyšších volejbalových a beachvolej-
balových súťaží na Slovensku či v zahraničí. Pre týchto 
hráčov pravidelne pripravujeme nočný exhibičný turnaj,  
ktorý si získal veľkú obľubu aj u nitrianskych fanúši-
kov. Počas noci sa pod holým nebom koná beachpárty  
s DJ Michalom a iné sprievodné podujatia. O úspešnosti 
NBL Open svedčí maximálne vyťažená kapacita vo všet-
kých ročníkoch.

Liga partnerov
Liga partnerov (LP) je súčasťou NBL od roku 2009. 
Môžete si ju predstaviť ako Pohár konštruktérov  
vo Formule 1. Za každého partnera, ktorý sa daného roční-
ka LP zúčastňuje, bojujú a bodujú počas celej sezóny traja 
hráči. Hráči jedného tímu pritom vôbec nemusia hrať spolu, 
každý v NBL je obodovaný samostatne a tieto body priná-
ša okrem rebríčka mužov, resp. žien, aj na konto partnera 
v samostatnom rebríčku Ligy partnerov. Hráči sú odlíšení 
personalizovanými dresmi a majú motiváciu navyše – hrajú 
okrem vecných cien aj o Prize money. V roku 2011 najlepší 
v Lige partnerov dostali dovedna 715 eur. 

Konečný rebríček Ligy partnerov NBL 2011

p.č. Team Hráč 1 Hráč 2 Hráč 3 Body
1 Dynamik Janto Kállay Betáková 146
2 Legend Száraz Majchrovičová J. Hukel 146
3 Centro Nitra Petrovičová Križan Lennaerts 128
4 Relax Team Ivan Hornáček Gregušová 106
5 Bioderma Laco Krajčík D .Hradecká 105
6 Wasabi Lieskovský N. Mojská Miček 101
7 Polygym Krištofičová Pavelka Kubovič 100
8 Salón Pink Siroteková Reviľak Gregová 98
9 Basosport Hadžová Vavrovič Paška 95
10 Spravodaj Urcikáková M. Kraščenič Kogel 90
11 Personality Hrneková Folkman Bíro 70
12 Ipanema L. Hradecká Lanča Švikruhová 62

Edymax NBL Open 2011         Muži

p.č. Team Hráč 1 Hráč 2 Body
1 Gazelle Kállay Janto TN / TN
2 2 rýchle nohy Ivan Reviľiak NR / BJ
3 Bambusové výhonky Galgóci Belai Sereď

Edymax NBL Open 2011          Ženy

p.č. Team Hráč 1 Hráč 2 Body
1 Managerky Gregová Nemčovičová BS / BA
2 Sochy Petrovičová Šindlerová KE / NR
3 Potvorky Šoóšová Miklovičová BA / SC

NBL Open night (nočný A turnaj)         Muži

p.č. Team Hráč 1 Hráč 2 Body
1 Psychotronix smile Krajčík Mikušovič NR / NR
2 Blesk a hrom Grosiar Lízala PD / TN
3 Cez deň nehráme Veľký Puškár ZV / BB

Víťazi:
Edymax NBL Open 2011

NBL Open night (nočný A turnaj)         Ženy

p.č. Team Hráč 1 Hráč 2 Body
1 Black and white Majchrovičová Pavličková NR / NR
2 3,5 promile Hadžová Urcikánová NR / NR
3 FAVORIŤKY Mihalovičová Rohaľová BR / BA
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Súboj národov – Gemini beachparáda
Zleteli orli z Tatry, tiahnu na podolia, ponad vysoké 
hory, ponad šíre polia... Tento text možno Čechom a Mo-
ravákom nie je veľmi známy, v prvý augustový víkend sa 
však Sokol na brnenskej priehrade musel skloniť pred 
orlami zo Slovenska. Prvý ročník Súboja národov (Česi, 
Moraváci, Slováci) dvojdňovej beachvolejbalovej GE-
MINI Beachparády, totiž vyhrali práve Slováci.
Ale iba na ihrisku. Dôležitejšie je, že mimo kurtov všetci – 
Slováci,  Česi i Moraváci potvrdili, že držia spolu. Mnohé 
z 31 zúčastnených dvojíc boli aj tak „mnohonárodnostné“. 
Turnaj vyhrali NBLkári Majo Puškár s Baškou Krištofičo-
vou, s druhým miestom sa uspokojili Hana Zítová a David 
Chlíbek a 3. miesto patrilo dvojici Petr Voznica, Lucie 
Novohradská.

Druhý deň sa hral nemixový turnaj, v ktorom jednoznačne 
dominovali statoční Majo Puškár s Radom Veľkým u mu-
žov a Soňa Máslová s Michaelou Hourovou u žien. „Na 
beachvolejbalovom turnaji v zahraničí som bol po prvýkrát  
a zobral som so sebou aj svoju rodinu. Atmosféru turnaja do-
tváral aj nádherný brniansky areál, kde sme mali o program 
postarané. Stihli sme sa dokonca previezť aj parníkom po 
brnenskej priehrade a večer priateľské vzťahy medzi tro-
ma aj historicky blízkymi národmi umocnila skvelá zába-
va. Určite sa chystám na súboj národov aj tento rok,“ opísal 
vynikajúcu atmosféru turnaja organizátor NBL Rado Laco. 
Odovzdanie trofejí, platenie účtov a plač brnenského neba 
za odchádzajúcimi účastníkmi GEMINI Beachparády 2011, 
v takomto duchu sa niesol koniec Súboja národov. Akcie, 
z ktorej sa len málokto tešil domov. 

Letné športové hry Maccaferri
Naše kurty môžu využívať aj firmy pre rôzne firemné 
akcie, ako to urobila napríklad spoločnosť  Maccaferri. 

Športový klub 1.ABC Nitra a spoločnosť Maccaferri Cen-
tral Europe uzavreli zmluvu o reklamnej spolupráci v apríli 
2010. Predmetom zmluvy bol bartrový obchod – Maccafer-
ri poskytla 1.ABC Nitra geotextíliu Mactex potrebnú pre 
rozšírenie plochy pre plážové športy (geotextília na plážo-
vom ihrisku oddeľuje štrkovú drenážnu vrstvu od piesku). 
Rozšírenie sa realizovalo na jar 2011, a takýmto spôsobom  
i Maccaferri prispela k tomu, že na nitrianskom kúpalisku sa 
už dá hrať niekoľko plážových športov. 

Pre zamestnancov Maccaferri a partnerských spoločností 
sme pripravili poldňový event (12-19h) s turnajmi v dvoch 
športoch, cateringom a možnosťou kúpania, resp. využíva-
nia služieb nitrianskeho kúpaliska. Podujatia sa napokon zú-
častnilo 18 ľudí. 

Na turnaje v plážovom volejbale aj tenise sa zapísalo zhod-
ne po 5 dvojíc, no mnohých bolo ťažko vytrhnúť z debát s 
kolegami či obchodnými partnermi. Podstatné však bolo, že 
každý si vybral, kde mu bolo najlepšie – či pod vysokým vo-
lejbalovým sitom (2,43m), nižším plážtenisovým (1,70m), 
vo vode, či v chládku pri orosenom pohári.

Body z oboch turnajov sa zrátali a absolútnym víťazom Let-
ných športových hier Maccaferri 2011 sa stal IVO FISHER 
(Granvia/Eurovia, na fotke vľavo), ktorý triumfoval v oboch 
športových turnajoch. V plážovom volejbale to evidentne 
neboli jeho prvé kroky, no v plážovom tenise boli nováčikmi 
všetci, takže tu presvedčil o svojich športových kvalitách. 
Ocenené boli prvé tri dvojice v každom turnaji (beachvo-
lejbal, beachtenis) a traja najlepší jednotlivci „plážového 
dvojboja“.
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Letné športové hry Maccaferri 2011 na Nitrianskej pláži 
neboli len o športe. Po oboch vyčerpávajúcich turnajoch  
a slnečnom dni čakalo na všetkých zúčastnených pečené 
prasiatko a ešte jedno prekvapenie. Organizátori vymysleli 
pre účastníkov zábavno-náučný test s 11 otázkami o spo-
ločnosti Maccaferri. Test povinne vypĺňal každý účastník, 
práve pri prasiatku, a jeho výsledky mali slúžiť ako pomoc-
né kritérium pri rovnosti bodov zo športovísk. Ukázalo sa 
však, že pre drvivú väčšinu účastníkov bol test lahôdkou. 
Sme radi – Maccaferri preto, že účastníci vedia o firme všet-
ko podstatné, 1.ABC Nitra preto, že sa pri teste účastníci  
na záver dňa pobavili.

Ipanema beach girl/beach boy NBL 2011
V roku 2010 sme odštartovali súťaž o najkrajšiu fotografiu 
dievčiny – športovkyne, ktorá sa zúčastnila turnajov NBL 
(ROXY beach girl). V roku 2011 sme ju rozšírili aj o sú-
ťaž v mužskej kategórii. Organizátori vybrali z prihlásených 
účastníkov 10 ženských a 10 mužských finalistov, ktorí za-
bojovali o tituly Ipanema beach girl a beach boy Nitrianskej 
pláže.
Záverečné hlasovanie prebiehalo priamo na vrchole sezóny, 
na Otvorených majstrovstvách Slovenskej republiky amaté-
rov – Edymax NBL Open 2011. Počas celého víkendu mali 
prítomní diváci, ale aj samotní hráči či organizátori možnosť 
zamiešať karty o konečné poradie Ipanema beach girl/beach 
boy. Do súťaže sa zapojilo 228 hlasujúcich!
Oba tituly – ženský aj mužský - zostali napokon doma  
v Nitre. Z víťazstva sa tešili Slávka Gregušová a Michal 
Števko. Slávka Gregušová vyhrala suverénne, keď nazbie-
rala o desať hlasov viac ako jej najväčšia konkurentka Nela 
Hadžová. Tretie miesto a titul druhej vicemiss napokon 
získala mamička Jana Šimončičová. Oveľa napínavejšie to 
však bolo v mužskej kategórii. Michal Števko sa tešil z titulu 
vďaka tomu, že získal o tri (!) hlasy viac ako druhý v pora-
dí Ondrej Hruboška. Tretie miesto získal Miroslav Krajčík, 
ktorý zase na Hrubošku stratil iba dva (!) hlasy.
Konečné poradie jedinej súťaže sympatií nitrianskej pláže – 
Ipanema beach girl/beach boy:
Ipanema beach girl 2011
 1. Slávka Gregušová (31 hlasov)
 2. Peťka Nelka Hadžová (21 hlasov)
 3. Janka Šimončičová (18 hlasov)
Ipanema beach boy 2011
 1. Miško Števko (22 hlasov)
 2. Ondrík Hruboška (19 hlasov)
 3. Mirko Krajčík (17 hlasov)

Vyhrať mohli aj hlasujúci diváci, ktorí sa zúčastnili na Edy-
max NBL Open. Výhercom cien Ipanema sa stal Martin Ku-
čera (Nitra). 
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NBL.sk
Webová stránka je hlavným komunikačným prostriedkom 
NBL. Na www.nbl.sk môžu už tradične všetci účastníci zae-
vidovať každú zmenu či novinku o turnaji. Na každý turnaj 
sa prihlasuje výlučne prostredníctvom stránky, po ňom sa 
jeho najvýraznejší aktéri mohli nájsť v aktuálnom článku,  
k nemu boli vždy pridané výsledky či fotogaléria, svoj názor 
môžu návštevníci vyjadriť prostredníctvom ankety či disku-
sie. Na nbl.sk sme počas leta denne registrovali 224 - 340 
návštev, no čo je zaujímavejšie, vďaka širšiemu záberu (šest-
kový volejbal) počas prípravy nového portálu sme dosiahli 
v zimných mesiacoch návštevnosť z leta 2011 (november  
a december 2011 cca 9500 návštev!) Deviateho januára 2012 
sme spustili nový portál www.volley-city.sk, s celoplošným 
a celoslovenským záberom (volejbal a beachvolejbal, celá 
SR).

Skupina NBL na Facebooku
Zastúpenie a početnú podporu si NBL našla aj na obľúbe-
nom Facebooku. Tu sa môžu všetci priaznivci plážových 
športov vyjadrovať na aktuálne témy, nájsť partnerov na 
turnaj či dozvedieť sa o mnohých zaujímavostiach, ktoré sa 
udiali v beachovom svete alebo ktoré sa ešte len chystajú. 
Naši fotografi prostredníctvom skupiny pravidelne informu-
jú kedy a kde pridali nové obrázky. V skupine NBL to žije. 
Má bezmála 500 členov!

Emanuele Zanini: „ Máte to tu pekné “
Slovenskí volejbaloví reprezentanti si pod dohľadom  
talianskeho trénera Zaniniho užili vzácne augustové slnieč-
ko a beachvolejbal na Nitrianskej pláži. „Som tu prvýkrát, 
máte to tu pekné,“ prehovoril charizmatický (dnes už býva-
lý) kouč slovenskej reprezentácie. Výber 16-tich najlepších 
Slovákov s talianskymi trénermi sa ocitol na Nitrianskej  
pláži niekoľkokrát, dokonca si mimo tréningových hodín 
prišli oddýchnuť medzi NBLkárov. V preklade to znamená, 
že si počas voľna zahrali s našimi, ale Zaninimu ani muk☺

Všetky aktivity NBL môžu byť realizované 
aj vďaka 2% z dane

Emanuele Zanini

Miro Krajčík

Emanuel Kohút

Branislav Skladaný

Lukáš Diviš
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NBL odkazy 
„NBL pre mňa znamená leto, zábavu, skvelú partiu ľudí! Na 
mňa najviac zapôsobilo Ipanema beach girl/beach boy, lebo 
mi ju Nelka pomohla dokonale zorganizovať. Z roka na rok 
je o súťaž aj väčší záujem a do súťaže venujú sponzori stále 
hodnotnejšie ceny. Najviac v pamäti mi utkvelo moje zoha-
vené rameno, kvôli ktorému som skončila svoju neúspešnú 
volejbalovú kariéru. Ale ja sa vrátim, lebo nie som padavka. 
Bolesť je len dočasná! Peace and love! :)“
Evka Firická, hráčka NBL a spoluorgani-
zátorka súťaže Ipanema beach girl/beach 
boy

„Dobrý beachvolejbal – asi tak by som charakterizoval 
NBL. Turnaje boli tak ako minulý rok skvele pripravené. 
Dokonca sa mi podarilo vyhrať posledný turnaj, o to je pre 
mňa Nitrianska beachová liga dôležitejšia.  Najväčší záži-
tok bol pre mňa turnaj NBL Open, ktorý som ako „neama-
tér“ musel hrať v noci. Bolo to úplne prvý raz, čo som hral  
potme. Skvelý zážitok!“
Radko Veľký, hráč NBL, víťaz NBL 6/6  
a turnaja Gemini beach paráda

„Bratov Ivanovcov som spoznal v Prahe na turnaji ITF- 
BEACHTENNIS. Na jednom z turnajov v Rakúsku som od 
nich dostal milé pozvanie do Nitry. Už pri príchode s mojím 
partnerom Andym Richterom sme spoznali pohostinnosť 
našich priateľov. A môžem povedať, že v Nitre, počas 35 
stupňovej horúčavy, sme si zahrali na štyroch kurtoch jeden 
z najlepšie organizovaných turnajov. Po celý tento čas sme 
boli doslova rozmaznávaní. Ako exprezident Beachtennis 
Austria a dlhoročný hráč a tréner som sa zúčastnil mnohých 
medzinárodných turnajov, ale pohostinnosť, profesionalita  
a priateľskosť slovenských hostiteľov sa nedá nazvať inak 
ako „svetová trieda“.“
Berndt Artes, prezident Beachtennis 
Niederösterreich a IFBT inštruktor  
plážového tenisu

„Ahojte, chcel som sa poďakovať za fantastický servis  
a hlavne osobný prístup vás všetkých k nám a našim hos-
ťom. Veľmi sa páčilo a dúfame, že akcia nebola posledná. 
Prajem vám veľa zdaru a športových úspechov a dúfam v 
skoré stretnutie.“  
Branislav Prelovský, obchodný riaditeľ 
Maccaferri Central Europe s.r.o.

„NBL je pre mňa v prvom rade šanca oddýchnuť si v spo-
ločnosti skvelých ľudí a krásneho prostredia a samozrejme 
skvelý plážový volejbal. Rok 2011 bol ako každý rok skve-
lo zorganizovaný. Najviac mi utkvelo v pamäti, keď sme 
s Mirom Krajčíkom sedeli na kurtoch cez búrku a zlomilo 
ten obrovský strom a z turnajov skvelý finálový zápas proti 
Radovi Szárazovi a Jakubovi Hukelovi. Ale NBL je ťažké 
opísať slovami. Treba to zažiť na vlastnej koži. :)“
Ondrej Hruboška, víťaz niekoľkých tur-
najov NBL 2011, volejbalista VK Ekonóm 
SPU Nitra

„Tohtoročnú NBL-ku som samozrejme vnímal z iného  
pohľadu. Uvedomil som si koľko námahy organizátorov 
sa za jednotlivými podujatiami skrýva. Podieľal som sa na 
prácach pri rozšírení kurtov, vyskúšal som si po prvý raz 
aj úlohu trénera a manažéra kurtov. Podarilo sa mi obhájiť 
prvé miesto v rebríčku. Túto sezónu som sa proste zasvätil 
NBLke☺.“
Miroslav Krajčík, víťaz NBL 2011,  
beachvolejbalový tréner, volejbalista  
VK Ekonóm SPU Nitra

„NBL je každým rokom lepšia a lepšia či je to už organizá-
ciou alebo kvalitou súťaže a je super, že niečo také vôbec  
v Nitre a celkovo na Slovensku existuje. Myslím, že na NBL 
sa jednoznačne hodí heslo „nie je dôležité vyhrať, ale zú-
častniť sa“, a tak to aj vnímam, ale víťazstvo samozrejme 
potešilo. Myslím, že Mišo s Radom (a celý organizátorský 
kolektív) odvádzajú skvelú robotu a dúfam, že im to vydrží, 
čo najdlhšie.“
Radoslav Száraz, víťaz Ligy partnerov  
za tím LEGEND, volejbalista VK Slávia 
Svidník

„NBL je skvelá príležitosť mať kvalitnú beachovú ligu 
doma, je veľmi príjemné byť v domácom prostredí, byť 
medzi ľuďmi, ktorých poznáme a hlavne zahrať si kvalitný 
volejbal. Tento náš úspech je určitým spôsobom aj radosť  
z víťazstva nad sebou samou a v mojom prípade aj počasím 
(o to je to víťazstvo cennejšie). Organizátori, len tak ďalej, 
patrí vám všetkým veľká vďaka.“
Ľubica Majchrovičová, víťazka  
Ligy partnerov za tím LEGEND

„NBL 2011 bola pre mňa vo všetkých stránkach super  
zorganizovaná a pripravená, teda až na to občas nevybave-
né počasie :-)  Škoda, že tu v Trenčíne nemáme nič takého. 
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Každopádne sme vždy radi prišli a aj prídeme.“
Juraj Kállay, víťaz Ligy partnerov za tím 
Dynamik, víťaz Edymax NBL Open 2011, 
3. miesto v celkovom mužskom rebríčku 
NBL

„Bola som aj na turnaji v Španielsku, kde to už bolo naozaj 
vyrovnané a bolo cítiť, že hlavne domáce hráčky využívajú 
dostatok plážových ihrísk a systematicky sa venujú tomuto 
športu. Myslím si, že bez konfrontácie v zahraničí sa nedá 
napredovať. Spokojná som s organizáciou domácich tur-
najov, kde chalani v Nitre robia v rámci možností maximum. 
Určite by sa však mohlo do organizácie zapojiť viac miest 
na Slovensku a tým aj viac hráčov a hráčok.“
Alena Benčová, víťazka turnajov v plážo-
vom tenise NBL (k 22.12.2011 220. miesto 
vo svetovom rebríčku plážových tenistiek, 
55b.)

„Z môjho pohľadu som s touto sezónou spokojná hlavne pre-
to, že som v rámci plážového tenisu mala možnosť konfron-
tácie so zahraničnými hráčkami na dvoch turnajoch, ktorých 
som sa ja zúčastnila. Hlavne v Mníchove sme s Alenkou boli 
veľmi blízko ku skvelému výsledku a povzbudilo nás hlavne 
to, že sme aj napriek tréningovému handicapu konkurencie-
schopné. Takže v tomto smere to bol určite skvelý impulz 
do budúcna.“
Andrea Hradecká, víťazka turnajov  
v plážovom tenise NBL (k 22.12.2011  
302. miesto vo svetovom rebríčku plážových  
tenistiek, 35 b.)

„Na Junior NBL ma najviac bavila skvelá atmosféra, pričom 
každý rok nás priamo na kúpalisko prišli povzbudiť aj naši 
spolužiaci zo školy. Od prvého ročníka sa vždy na juniorku 
teším a snažím sa v zime zodpovedne pripraviť. Tento rok 
mi to však zdravotné problémy nedovolili, a aj preto sa už 
neviem dočkať leta.“
Dominika Látečková, Gymnázium  
Golianova ul., účastníčka Junior NBL

„V prvom roku konania Junior NBL sme nevedeli do čoho 
ideme, plážový volejbal ani tenis sme nehrávali, doslova 
sme veci odkukali na internete. V roku 2010 to už bolo iné 
a darilo sa nám viac. V lete 2011 som bol úspešný vo dvo-
jiciach, keď som v tenise spolu so svojím spolužiakom z la-
vice Šimonom Ricom obsadil tretie miesto.“
Samuel Rosinský, Gymnázium Golianova 
ul., účastník Junior NBL

„Co na to říci? Úžasné, nemám připomínek ke spolupráci. 
Gemini hodnotím pozitivně. Myslím, že to bylo podařené, 
mě se to líbilo a věřím, že i lidem.“
Zbyšek Sedláček, zástupca CK BlueSport.cz, spoluorga-
nizátor Gemini beachparády za Prahu

„Dopadlo to výborně.“ 
Petr Voznica, spoluorganizátor Gemini beachparády za 
Brno 

„O možnosti zahrať si plážovú hádzanú v Nitre sme sa do-
zvedeli z novín a tiež od p. Šišku a Ballaya z mestského úra-
du. Po skončení sezóny sme v rámci prechodného obdobia 
využili „plážovku“ ako vhodné spestrenie tréningového pro-
cesu. Okrem toho si dievčatá chodili zahrať aj individuálne 
ako partia. Je to veľmi dobrý spôsob rozvoja kondičných a 
koordinačných schopností. Bol som s dorastenkami UDHK 
ŠG Nitra asi trikrát. Bolo to fajn a dúfam, že tento rok bude-
me mať ešte viac času a príležitostí aj na nejaký miniturnaj.“
Slavomír Varga, prezident UDHK ŠG Nitra, šéftréner 
klubu a tréner reprezentačného družstva SR-16 rokov.   
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No nezahryzni sa

Koniec sezóny...

1ABC Vianočný punč

V každom veku

Veseloo

Chuck Norris medzi fotografmi: 

Ondrej Bobek od
fotil sám seba ;))
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Archív NBL (aby sa nezabudlo)

Víťazi jednotlivých ročníkov NBL:
2011
Ženy – 1. Elena Petrovičová, 2. Lubica Majchrovičová, 3. Jana Šindlerová, 4. Eva Frická, 5. Naďa Mojská
Muži – 1. Miro Krajčík, 2. Miroslav Janto, 3. Juraj Kállay, 4.Michal Ivan, 5. Jakub Hukel

2010
Ženy – 1. Viktória Mézesová, 2. Daniela Hradecká, 3. Elena Petrovičová, 4. Jana Šindlerová, 5. Sabina Harvanová
Muži – 1. Miro Krajčík, 2. Róbert Ťapušík, 3. Ľuboš Paška, 4.Michal Ivan, 5.Ondrej Hruboška

2009
Ženy – 1. Katarína Antalová, 2. Baška Krištofičová, 3. Zuzana Malíková, 4. Jana Dandelová, 5. Daniela Hradecká
Muži – 1. Róbert Ťapušík, 2. Lukáš Miček, 3. Erik Timko, 4. Martin Kraščenič, 5. Mário Bíro
Dvojice – 1. CUORE SPORTIVO (K. Antalová, R. Ťapušík), 2. ŤAVIČKY (Krištofičová, Miček), 3. MANTÁCI (Timko, 
Malíková)
2008
Ženy – 1. Miriam Trenčianska, 2. Bibiána Breuerová, 3. Zuzana Malíková, 4. Nela Hadžová, 5. Jana Dandelová
Muži – 1. Martin Kapusta, 2. Tomáš Reviľak, 3. Michal Ivan, 4. Erik Timko, 5. Mário Bíro
Dvojice – 1. OPICE (Trenčianska, Kapusta), 2. MANTÁCI (Malíková, Timko), 3. FUN TEAM (Zvalová, Beňačka)

Novinka roku 2011 - na piesok sa dostal aj korfbal  
vďaka KK Nitra Tomáša Sonnenscheina (na strednej fotke v modrom)



18

Veľká vďaka za pomoc pri rozšírení kurtov patrí  
Mestu Nitra, firmám Megaspol, Inpek, Vachut, Maccaferri,  
Dynamik, ďalej Miloslavovi Žákovičovi, Jozefovi Benčo-
vi, Martinovi Debnárikovi, Michalovi Holubcovi a všet-
kým členom klubu 1.ABC Nitra, ktorí sa na prácach sami  
podieľali.

Partneri jednotlivých ročníkov NBL:

Výročná správa NBL 2011 © 1.ABC Nitra o.z. Zostavila Petra Hadžová, tlač: Garmond. 
Fotografie: Ondrej Bobek, Peter Frank, Vlado Kubovič, Martin Kováčik, Monika Földešiová

www.nbl.sk * www.plazovytenis.sk * www.volley-city.sk
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Nitrianska beachová liga, projekt občianskeho zdruzenia

1.ABC Nitra
First Amateur Beachsports Club Nitra
Novomeského 10, 949 11 Nitra
email:nbl@nbl.sk
mobil: 0944 183 547

268 členov
Prezídium: Michal Ivan, Radovan Laco
Generálny sekretár: Alexandra Žibritová
www.nbl.sk * www.plazovytenis.sk
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