
ROČENKA 1.ABC Nitra
36 podujatí v plážových športoch pre verejnosť

Národná beachvolejbalová liga * Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale
Majstrovstvá SR v plážovom tenise * Plážový futbal * Plážová hádzaná

since 2008

2013
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O klube
1st Amateur Beachsports Club Nitra
Občianske združenie 1. ABC Nitra je prvým amatérskym klubom plážových 

športov v Nitre. Ministerstvom vnútra SR bolo zaregistrované 12. marca 

2008. Zakladajúcimi členmi združenia sú Michal Ivan, Radovan Laco a Igor 

Darnadi, ktorých uchvátil beachvolejbal v roku 2007. Združenie 1.ABC Nitra 

vzniklo za účelom propagácie plážového volejbalu ako športu pre všetkých 

so zámerom posunúť organizáciu amatérskych turnajov na vyššiu úroveň. 

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.

Aktivity
Klub 1.ABC Nitra organizuje podujatia, prevažne turnaje, okrem populárne-

ho olympijského beachvolejbalu aj v ďalších plážových športoch: plážový 

tenis, futbal, hádzaná. Vďaka spolupráci s Korfbalovým klubom Nitra sa 

na piesku hrá dokonca i korfbal. Za účelom zabezpečenia týchto podujatí 

(hlavnej, neziskovej činnosti) vyvíja klub podnikateľskú činnosť, najmä pre-

nájom reklamy a športovísk, event marketing, organizácia firemných hier a 

eventov na kľúč, maloobchod.

Zdroje financovania
Podiel zo zaplatenej dane z príjmov (tzv. 2%), členské príspevky (dobrovoľ-

né), dotácie, granty, príjmy z podnikateľskej činnosti (prenájom reklamy a 

športovísk, event marketing, organizácia firemných hier a eventov na kľúč, 

maloobchod a iné), vlastné zdroje zakladateľov združenia.

Prezídium

Michal Ivan

Radovan Laco

Gen. sekretár

Alexandra Žibritová

Sídlo: Novomeského 10, 949 11 Nitra
Vznik: 2008

IČO: 42118808
DIČ: 2022808161
Bank. spojenie: 

0234413326/0900 (Slov. sporiteľňa)
Kontakt: nbl@nbl.sk, 0944 183 547

Základný dokument:
 Stanovy 1.ABC Nitra

Aktuálny počet členov: 647 
(stav k 31.12.2013)

1. ABC Nitra - občianske združenie

Za vydarenú sezónu 2013 ďakujeme...
spoluorganizátorom: NBL - Miroslav Németh (Trebišov), Roman Špaček (Skalica), Peter Varga a Tomáš Kollár (Bratislava), Jana & Dávid Tužin-
skí (Zvolen - Lieskovec), Martin Sameliak (Nitra)
spolupracovníkom: NBL - Martina & Ján Orolínoví (Lieskovec),  Nitrianske beachové leto - Zuzana Beneová, Zuzana Sameliaková, Daniel Mi-
kušovič, Michal Šatura, Simona Užovičová, Marián Ivan, Lukáš Šebök, Ján Baniar, Roman Bíro, Jakub Samuel, Peter Kolde, Filip Králik, Adam Hain, 
Emil Slíž, Michal Godál, Juraj Olšanský, Staropramen COOL víkend - Martin Sameliak, Nela Hadžová, Ján Buch, Roman Kažimír, Lucia Ružovičová, 
NBL na Festivale Divokej vody – Zuzana Pecháčová, Marek Gajdoš, Michal Vanko, Matej Zabák, Dávid Zabák, Lukáš Šebök, Junior NBL - Anna 
Kúbeková (koordinátor), ZŠ Škultétyho (Ingrid Konárková), Gymnázium Golianova (Tomáš Kuťka), Obchodná akadémia Nitra (Libuše Drotárová), 
Obchodná akadémia Levice (Branislav Turčan), SSOŠ Animus (Anna Kúbeková), Športové gymnázium Nitra (Eva Stümpelová), SPŠ Nitra (Darina 
Dudová), ZŠ Kniežaťa Pribinu (Lenka Hradecká), ZŠ Novozámocká (Peter Zákopčan, Melinda Drdoľová), beach tennis - Andrea Hradecká, Pavel 
Matuščín, Roman Špaček, plážový futbal – Ivan Kováč, Michal Božík, Artful BSC Bratislava, Football Service Agency (Matej Ivan), Juraj Borčin, 
plážový korfbal - KK SPU Nitra pod vedením Tomáša Sonnenscheina, Nitrianska pláž - Igor Kliment, Dominik Gašparovič
fotografom: Peter Frank, Branislav Švorc (Bratislava), Ondrej Bobek, Martin Cintula, Vladimír Kubovič, Tomáš Galaba (Nitra), Ján Orolín (Liesko-
vec), Tibor Tatinec, Dušan Marko (Skalica), Ján Falis (Trebišov);
webmastrovi: Andrej Borgula (Borgweb s.r.o.);
autorom videí z Festivalu Divokej vody a Staropramen COOL víkendu 2013: Monika Földešiová a Jakub Chochula;
aktívnym členom 1.ABC Nitra,
Mestu Nitra, obci Malé Leváre, Správe športových a rekreačných zariadení Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju (Krajský školský 
úrad), Slovenskej volejbalovej federácii, Slovenskému tenisovému zväzu, partnerom (viď zadná strana ročenky), tlačiarni Garmond, darcom 

2%, ostatným hráčom a členom klubu 1.ABC Nitra, hráčom a hráčkam volejbalových klubov SPU Nitra, UKF Nitra, ŠOG Nitra.

V roku 2013 sme boli jedným z hostiteľov firemného športového dňa 

Slovak Telekomu (Telekom Happy Day, 7.9.2013, Nitrianska pláž).
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2 %
Ďakujeme,

           že ste sa rozhodli, alebo vôbec zvažujete, poukázať podiel zaplatenej 

dane z príjmov práve nám. Vás to nestojí absolútne nič, ide totiž o penia-

ze, ktoré ste štátu už zaplatili (resp. zaplatil za Vás zamestnávateľ). Pre 

náš klub sú však 2% (1,5% v prípade firiem, 3% v prípade dobrovoľníkov) 

významným zdrojom príjmov a zabezpečenia aktivít nášho klubu. Tieto pe-

niaze sú jednou z mála finančných istôt, ktoré 1.ABC Nitra a iné neziskové 

organizácie majú. Sme radi, že na rozdiel od vždy neistých štátnych, kraj-

ských, mestských peňazí, nadačných grantov a dotácií, sa o Vás môžeme 

vždy oprieť. Kam sme sa od roku 2008 v našej činnosti posunuli, môžete 

posúdiť sami na podstránke Klub - História. Aj vďaka doterajším darcom má 

naše združenie za sebou úspešných 6 rokov a pred sebou možno aj vďaka 

Vám siedmy a mnoho ďalších.

           Ak Vám to časopriestor dovolí, potešíme sa Vašej osobnej „inšpekcii“ 

využitia podielu Vašej dane na ktoromkoľvek z našich podujatí kdekoľvek 

na Slovensku či v zahraničí.

Ing. Michal Ivan, člen Prezídia 1.ABC Nitra

Údaje potrebné pre poukázanie podielu dane

Názov a sídlo organizácie: 1.ABC Nitra, Novomeského 10, 949 11 Nitra

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42118808

 V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktujte. 

Čo sú 2% (1,5%, 3%) - ako to funguje?
 Každý zarábajúci človek (či už zamestnanec alebo SZČO), môže po-

ukázať 2% dane z príjmu, ktorú zaplatil (v prípade zamestnancov platil 

za Vás zamestnávateľ) neziskovej organizácii podľa vlastného výberu. 

Navyše, ak ste v roku 2013 odpracovali ako dobrovoľník pre nás aspoň 

40 hodín, máte možnosť namiesto 2% venovať 3% z dane (k tomuto je 

potrebné potvrdenie od nás). Firmy (právnické osoby) môžu poukázať 

1,5% dane, dokonca môže túto sumu rozdeliť medzi viacero prijímateľov. 

Všetko o poukázaní 2% / 1,5% / 3% prehľadne sumarizuje portál rozhod-

ni.sk. Na konci procesu si však nezabudnite overiť správnosť údajov 

a tiež, či máte všetko potrebné. Aj malá chyba nás môže stáť peniaze a 

Váš dobrý pocit či výhody aktívneho člena.

Prečo nám?
Aj vy môžete podporiť činnosť nášho klubu, ktorou je napĺňať myšlienku 

športu pre všetkých. Venujeme sa plážovým športom (plážový volejbal, 

tenis, hádzaná, futbal), snažíme sa neustále rozširovať a obohacovať po-

nuku tak, aby mala možnosť zašportovať si čo najširšia vrstva verejnosti. 

Zvláštnou oblasťou záujmu je mládež. Snažíme sa zaujať, inšpirovať 

mládež, pritiahnuť čo najviac detí na naše kurty, aby trávili voľný čas 

zmysluplne a aktívne. Šport nie je len osožnou aktivitou pre ľudské telo, 

ale je podľa nás nenahraditeľným zdrojom rozvoja osobnosti.

Čo (u)robíme s peniazmi z 2%?
V minulosti sme mohli vďaka príjmom z 2% okrem iného:

- rozbehnúť iniciatívu za otvorenie športovej triedy so zameraním na 

plážové športy (náklady s kampaňou, letákmi a pod.)

- kúpiť hádzanárske brány, vďaka ktorým si mohli žiaci ZŠ a SŠ zmerať 

sily už aj v plážovej hádzanej a futbale

- rozšíriť športovisko na letnom kúpalisku v Nitre z 2 beachvolejbalo-

vých kurtov na multifunkčnú plochu pre plážové športy

- Junior NBL - plážová školympiáda pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorej úroveň 

od roku 2009 s každým ročníkom rastie

- poskytovať kurty mládeži do 18 rokov každý deň vo vyhradených 

hodinách úplne zadarmo (od r. 2012)

V roku 2014 budeme pokračovať v sondovaní záujemcov o športovú 

triedu, čaká nás 6.ročník plážovej školympiády Junior NBL. Plánujeme 

tiež intenzívnejšie propagovať možnosť športovania mládeže do 18 

rokov každý deň vo vyhradených hodinách úplne zadarmo, a takto zvýšiť 

pravdepodobnosť a počet mladých účastníkov na všetkých ostatných 

podujatiach, ktoré (spolu)organizujeme. 

Podporte svoj región!
Ak pre naše združenie získate (prostredníctvom 2% alebo z iných zdrojov) 

významnú finančnú čiastku, môžeme podobným spôsobom podporiť aj 

Váš región! Alebo iným spôsobom - je to na Vás.

BONUS PRE VÁS
Poukázať 2% (1,5% v prípade firiem alebo 3% u dobrovoľníkov) práve 

nám sa oplatí aj Vám: ak ste členom 1.ABC Nitra, poukázaním podielu 

dane z príjmov nášmu združeniu získate status aktívneho člena, ktorý so 

sebou nesie mnohé výhody (zľavy na prenájmy, tovar, zo štartovného na 

turnajoch a pod.). Ak nie ste členom, informujte sa u nás, ako sa ním 

stať. Ak ste firma, vieme sa revanšovať okrem čarovného slovíčka aj 

reklamou a propagáciou Vašej spoločnosti alebo značky, prípadne zorga-

nizovaním firemného dňa alebo hier.

POZOR! Aby ste bonus získali, musíte doručiť kópiu alebo scan dokladu 

s Vaším menom a presnou poukázanou sumou aj nám! Ak potrebujete 

asistenciu, volajte alebo mailujte:

0944 183 547, nbl@nbl.sk.
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História
2008
Premiérový ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL) pozostával 

zo 6 turnajov a záverečného exhibičného turnaja s aktívnou účasťou 

primátora Nitry Jozefa Dvonča, trénera extraligového VK Ekonóm SPU 

Nitra Petra Kalného a vtedajších či bývalých volejbalových hráčov, hráčok, 

trénerov či funkcionárov. NBLka sa stretla s veľkým a pozitívnym ohlasom.

2009
Zvesti o NBL presiahli hranice amatérskych vôd i regiónu. Zvýšený 

záujem o nitriansku beachvolejbalovú ligu si vyžiadal rozdelenie všetkých 

šiestich turnajov do dvoch hracích dní. Druhý ročník zavŕšil turnaj NBL 

Challenge, kde najlepší amatéri vyzvali najlepších beachvolejbalistov z 

radov volejbalistov.

V druhom roku svojej činnosti naštartoval 1.ABC Nitra dve nové tradície: 

Junior NBL (turnaj v plážovom volejbale pre žiakov základných a stred-

ných škôl) a NBL Open (otvorené majstrovstvá SR amatérov v plážovom 

volejbale).

2010
• tretí ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL) – opäť 6 turnajov, 

všetky v 2 kategóriách - A (otvorená) a B (amatéri). Zrodila sa Liga 

partnerov a turnaje trojíc NBL 40+ (pre 40-ročných a skúsenejších).

• v druhom ročníku Junior NBL súťažili žiaci a študenti ZŠ a SŠ už v 2 

športoch (plážový dvojboj: beachvolejbal + beachtenis)

• 2. ročník turnaja NBL Open - otvorených majstrovstiev SR amaté-

rov v plážovom volejbale – bol servírovaný v rámci 36-hodinovky 

nonstop plážového volejbalu vďaka prepojeniu dvoch hracích dní 

nočným turnajom NBL Open Night pre vrcholových volejbalistov, so 

sprievodnými súťažami ako napríklad Roxy beach girl 2010 (najcha-

rizmatickejšia dievčina Nitrianskej pláže)

• 1.ABC Nitra začal organizovať turnaje v plážovom tenise

2011
• 2 ihriská na plážový volejbal / tenis boli rozšírené cca dvojnásobne 

na multifunkčnú plochu pre plážové športy („Nitrianska pláž“)

• 1.ABC Nitra ponúka okrem plážového volejbalu a tenisu už aj plážo-

vú hádzanú a plážový futbal (zatiaľ iba rekreačne, bez organizovanej 

súťaže), v spolupráci s KK Nitra sa na Nitrianskej pláži objavil po 

prvýkrát plážový korfbal.

• 4. ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL): tradičný formát 6 

(dvojdňových) turnajov s upraveným pomerom mixových a nemixo-

vých turnajov s ohľadom na ich popularitu, 2 turnaje trojíc (vrátane 

NBL 40+). Hralo sa s novým modelom lopty Mikasa (VLS 300). Pri-

daná tretia kategória NBL - „C“ ako camp – pre úplných nováčikov, 

ktorí naberali skúsenosti a zručnosti popri A turnaji od tých najlep-

ších. Zvýšený záujem o Ligu partnerov (12 tímov).

• 3. ročník Junior NBL sa hral už ako plážová školympiáda – okrem 

plážového volejbalu a tenisu aj hádzaná a futbal (nesúťažne)

• 3. ročník majstrovstiev Slovenska amatérov v plážovom volejbale 

pod názvom Edymax NBL Open 2011: opäť pestrejší pre hráčov i di-

vákov - nočný turnaj, súťaž o najcharizmatickejšieho chlapca / dievča 

pláže s novým partnerom a názvom Ipanema beach girl / boy, Miss 

mokré tričko, tombola, súťaže zručnosti, lukostreľba a iné.

• 1.ABC Nitra spoluorganizoval 1.ročník beachvolejbalového „súboja 

národov“ na brnenskej priehrade. Gemini Beachparáda je veľkým 

česko-slovenským meraním síl v kategóriách zmiešané dvojice a 

dobrá nálada. 

2012
• Veľká športová noc – rozlúčka so zimou, Bratislava (hala), beachvo-

lejbal, beachtenis.

• 1.ročník Národnej beachvolejbalovej ligy – série sérií podľa vzoru 

nitrianskej beachvolejbalovej ligy. Vyvrcholením Národnej BL bol 

finálový turnaj NBL Open – majstrovstvá SR amatérov v plážovom 

volejbale (4.ročník).

• 4.ročník plážovej školympiády Junior NBL

• 1.ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise (uznané Slovenským 

tenisovým zväzom)

• 1.ročník medzinárodného ITF turnaja Slovak Beachtennis Open

• Turnaj česko-slovenskej superligy v plážovom futbale + turnaj v 

plážovom futbale pre verejnosť (Bellness Cup 2012, s účasťou Miro-

slava Stocha, Jozefa Stümpela)

• 2.ročník česko-slovenského súboja národov (Beachparáda) na 

brnenskej priehrade

2013 v kocke
(prehľad, detaily o podujatiach na ďalších stranách tejto ročenky)

• 2.ročník Národnej beachvolejbalovej ligy. Finálový turnaj Národnej BL 

bol už 5.ročníkom majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale

• po dohode so Slovenskou volejbalovou federáciou všetky A turnaje 

NBL v kategórii muži / ženy (spolu 10) boli uznané ako turnaje oficiál-

nych majstrovstiev SR v beachvolejbale

• 5.ročník plážovej školympiády Junior NBL

• 2.ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise (uznané Slovenským 

tenisovým zväzom)

• 2.ročník medzinárodného ITF turnaja (Dunlop BT Open Slovakia 

2013)

• NBL bola súčasťou športovo-hudobného Festivalu Divokej vody v 

Čunove (3.-4.8.)

• Beachtenistky A.Hradecká a A.Benčová (1.ABC Nitra, SR) skončili 

na majstrovstvách sveta v talianskej Cervii medzi 16 najlepšími 

dvojicami sveta



7

                  Sezóna 2013 rečou čísel

36 podujatí organizovaných (34 z nich), spoluorganizo-

vaných (1), alebo hostených (1) klubom 1.ABC Nitra v 

roku 2013 zaznamenalo 1604 účastníkov.

Nitrianske beachové leto 2013: 17 podujatí od 11.5. do 

24.8.2013, 678 účastníkov

Nitrianska pláž 2013: 18 podujatí, 770 účastníkov

Nitrianska pláž = multifunkčná plocha pre plážové športy 

na letnom kúpalisku v Nitre

Okrem 17 podujatí Nitrianskeho beachového leta hostil 

1.ABC Nitra na Nitrianskej pláži aj medzinárodný turnaj v 

plážovom korfbale (organizátor: KK SPU Nitra, 14.7.) 

Po dohode so Slovenskou volejbalovou federáciou všetky 

A turnaje NBL v kategórii muži / ženy boli uznané ako tur-

naje oficiálnych majstrovstiev SR v beachvolejbale

Z celkového počtu 1604 účastníkov predstavuje väčšinu 

beachvolejbal (1304), nasledujú plážový korfbal (92), Junior 

NBL (90), beachtenis (72), plážový futbal (46).

Nitrianske beachové leto je súhrnné pomenovanie všet-

kých podujatí organizovaných klubom 1.ABC Nitra na 

Nitrianskej pláži (v areáli mestského kúpaliska).

Takýchto turnajov bolo 10, čo predstavovalo bezmála polovi-

cu kalendára majstrovstiev SR (SVF)

FB stránka NBL (Volley-city.sk) zaznamenala počas roku 

2013 viac než 500-tisíc kliknutí (na akýkoľvek obsah, ukazo-

vateľ page consumption)

V sezóne 2013 bolo na weboch a FB platformách 1.ABC 

Nitra zverejnených vyše 4500 fotografií z 36 podujatí
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                  Sezóna 2013 rečou čísel
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TRADIÈNÁ NITRIANSKA OFSETOVÁ A DIGITÁLNA

TLAÈIAREÒ
KNÍHVIAZAÈSTVO
| RO R  | KNIH  | KATAL G  | NOVIN  | KALENDÁRE |
| FOTOKNIH  | FOTOKALENDÁRE | O RAZ  NA LÁTNO | 

 OZNÁMENIA  SVADOBNÉ  ROMOÈNÉ  JUBILEJNÉ  MATURITNÉ 

| LETÁK  | LAGÁT  | VIZITK  | HREBEÒOVK  | 
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Garmond Nitra, Fraňa Mojtu 10, Nitra
hotline: 0910 932 912

TRADIÈNÁ NITRIANSKA OFSETOVÁ A DIGITÁLNA

TLAÈIAREÒ
KNÍHVIAZAÈSTVO
GARMOND NITRA
| BRO R  | KNIH  | KATAL G  | NOVIN  | KALENDÁRE |
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Beachvolejbal
Na vrchole beachvolejbalových 

aktivít 1.ABC Nitra je Národná 

beachvolejbalová liga (NBL). 

Jedná sa o súťaž pre širo-

kú verejnosť, s dôrazom na 

amatérov. V sérii kvalifikačných 

turnajov po celom Slovensku 

zbierajú hráči bez ohľadu na 

vek, pohlavie, národnosť, rasu, 

náboženstvo okrem hodnot-

ných vecných odmien body do 

rebríčkov NBL.  Najlepší ama-

téri z konečného rebríčka sa 

kvalifikujú na finále NBL – majstrovstvá SR amatérov (so súhlasom SVF).

Okrem NBL organizoval 1.ABC Nitra v beachvolejbale v roku 2013 tieto 

podujatia:

- King & Queen of the Beach Volley Night (10.-11.8.)

- Pribina Cup I, II, III (25.5., 15.6., 17.8.)

- turnaje trojíc (27.7., 18.8.)

- AVL majstrovstvá SR mixov (3.8.)

Z pohľadu beachvolejbalu bola sezóna úspešná: NBL sa stabilizovala 

v regiónoch Bratislava, Skalica a Trebišov, zmena dejiska a organizá-

tora v rámci Zvolena sa ukázala ako prospešná. Dobrým vysvedčením 

pre 1.ABC Nitra a zvýšením atraktivity beachvolejbalových súťaží bolo 

uznanie A turnajov NBL ako turnajov majstrovstiev Slovenska v plážovom 

volejbale Slovenskou volejbalovou federáciou (viď obrázok dolu). 

Národná beachvolejbalová liga
Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale

NBL vznikla v roku 2012 „naklonovaním“ série 

beachvolejbalových turnajov podľa nitrianske-

ho vzoru odskúšaného v rokoch 2008-2011 v 

ďalších slovenských mestách. Predchodca NBL – nitrianska beachvolej-

balová liga – je tak dnes už len jednou zo súčastí celonárodnej ligy. 

NBL pozostáva z lokálnych sérií (v roku 2013 okrem nitrianskej skalická, 

zvolenská, trebišovská a bratislavská), či jednotlivých turnajov (2013 iba 

Čunovo, Festival Divokej vody).

Organizátorom NBL je 1.ABC Nitra a lokálni promotéri v jednotlivých 

centrách NBL. Cieľovou skupinou je široká verejnosť, s dôrazom na 

amatérov. Turnaje sú homologizované – hrá podľa tých istých pravidiel, 

všetky turnaje spĺňajú štandard NBL, v každom turnaji sa hrá o rovnaké 

body do rebríčkov NBL. Rebríčky NBL sú dva: muži a ženy. NBL hrajú 

dvojice. Niektoré turnaje sú mixové, iné nemixové (muži, ženy). Každá 

zúčastnená dvojica dostane za turnaj podľa umiestnenia body, ktoré sa 

delia rovným dielom medzi oboch hráčov – muž si berie body do rebríčka 

mužov, žena do rebríčka žien. Do rebríčka sa rátajú každému iba 4 jeho 

najlepšie výsledky.

Po poslednom (kvalifikačnom) turnaji sa rebríček uzavrie. Prvých 32 mu-

žov a prvých 32 žien konečného rebríčka získava miestenku na finálový 

turnaj – majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale (so súhlasom 

Slovenskej volejbalovej federácie). Každý z kvalifikovaných si môže vy-

brať pre finálový turnaj ľubovoľného partnera, ktorý spĺňa kritérium NBL. 

O majstra SR amatérov sa hrá iba v kategóriách muži a ženy (mix nie).

Okrem toho, že hráme predovšetkým pre radosť z hry a atmosféry NBL, 

o hodnotné vecné odmeny, titul „majster SR amatérov“, v hre je aj Prize 
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money. Zo štartovného každého hráča na každom turnaji NBL putuje sta-

novená čiastka do banku Prize money, o ktorý sa hrá na finálovom turnaji.

Rebríčky TOP 32 
(kvalifikovali sa na finále NBL 2013)
Ženy Hráčka Body
1 Hríbiková Martina 200

2 Bojnanská Andrea 196

3 Slezáková Lesia 192

4 Kraváriková Zuzana 188

5 Kubicová Monika 185

6 Virgovičová Martina 180

7 Petrovičová Elena 176

Šindlerová Jana 176

9 Šípová Pavlína 173

10 Harvanová Sabína

Tokošová Barbora

169

169

12.-14. Krišáková Johana, Molnárová Katarína, Kubíková Magdaléna po 

165, 15. Tužinská Jana 163, 16. Baumannová Tereza 157, 17. Chrenková 

Veronika 156, 18.-19. Ružíčková Jana, Hadžová Petra po 155, 20. Dob-

ríková Lucia 154, 21. Janečková Andrea 149, 22. Sandanusová Andrea 

143, 23. Chocholáčková Adriana 141, 24. Varinská Katarína 140, 25.-26. 

Siroteková Iveta, Balintová Zuzana po 136, 27.-28. Palgutová Karin, 

Jurášová Tamara po 135, 29. Vašková Patrícia 134, 30.-31. Pálová Lenka, 

Chrenková Iveta po 131, 32. Srpoňová Jana 130 
Muži Hráč Body
1 Bojnanský Milan 196

2 Faško Peter 188

Gašparík Peter 188

4 Haringa Matej 184

5 Kociňák Viktor 180

Tužinský David 180

7

9

10

Laco Radovan

Janto Miroslav

Šatura Michal

Husár Erik

176

176

162

161

11. Králik Pavol 159, 12. Jonáš Vladimír 158, 13. Ňurcík Matej 154, 14. 

Kuruc Marek 153, 15. Michalík Peter 150, 16.-17. Šmýkala Matúš, Lukáč 

Marián po 150, 18. Folkman Ivan 148, 19.-21. Staník Viliam, Ivan Michal, 

Vavrovič Pavol po 147, 22.-23. Vachan Tomáš, Štefanko Matúš po 146, 24. 

Botek Rudolf 145, 25. Kajan jr. Peter 143, 26. Kanuščák Kamil 142, 27. 

Kállay Juraj 140, 28. Kažimír Roman 139, 29. Hauriška Vladimír 138, 30. 

Kurčík Michal 136, 31. Bobáľ Radoslav 134, 32. Lieskovský Filip 133

Kociňák, Nosko, Hadžová a Urcikánová
To sú mená majstrov SR amatérov v plážovom volejbale pre rok 2013!
www.volley-city.sk, 12.08.2013

Mimoriadne nabitá bola súťaž mužov – z prvej 32ky konečného rebríčka 

2013 sa finálového turnaja NBL 2013 nezúčastnili iba šiesti muži. Okrem 

toho posily v osobách hráčov, ktorí boli mimo rebríčka NBL, ale sú nositeľmi 

značky beachvolejbalovej kvality, ako napríklad Martin Suja či Jozef Orgo-

náš. Vážnych adeptov na majstrov SR amatérov tak bolo hneď niekoľko, 

okrem iných aj Miroslav Janto s Jurajom Kállayom, obhajcovia tohto titulu 

z posledných 2 sezón (2011, 2012). Práve táto trenčianska dvojica to mala 

snáď najťažšie. Fakt, že vyhrala posledné dva ročníky, bol poriadnou moti-

váciou pre všetkých súperov, ktorí sa na Gazelle chceli vytiahnuť v každom 

jednom zápase.

Napriek nemalému tlaku sa Gazelle bez väčších problémov dostali do finá-

le. Ak nerátame výsledky v skupine (tam ešte nejde o všetko), potrápili ich 

iba Králik s Daubnerom v štvrťfinále (2:1 po tajbrejku 15:12). 

Vo finále narazili obhajcovia na dvojicu, ktorá účasťou vo finále prekvapila. 

Nie preto, že by šlo o slabých hráčov, ale preto, že spolu hrali možno iba 

tretíkrát v živote. Viktor Kociňák a Radovan Nosko sa dali dokopy veľmi 

„operatívne“, a nielenže Gazelle potrápili, ale dokázali triumfovať po veľmi 

zaujímavom priebehu. Prvý set totiž prehrali Kociňák s Noskom tak jed-

noznačne (15:7), že by na nich možno nikto nestavil deravý groš. Potom 

sa však vzchopili a zápas otočili. Po tajbrejku 15:13 prepukla veľká radosť 

Viktora Kociňáka a Radovana Noska, ktorí na amatérskom tróne striedajú 

práve Janta s Kállayom.

NBL 2013 (4.5.-4.8.2013)
- 20 kvalifikačných turnajov (Bratislava, Čunovo, Nitra, Skalica, Zvolen-

Lieskovec, Trebišov)

- 1060 účastníkov

- prize money 1590 EUR

- kalendár turnajov NBL 2013 ponúkol počas 13 víkendov každému mož-

nosť zúčastniť sa maximálne 14 turnajov (zvyšné sa kryli) 

- každému sa rátali iba 4 jeho najlepšie výsledky

- výsledky, umiestnenia, fotografie, reporty z jednotlivých turnajov, kom-

pletné rebríčky, profily hráčov a viac nájdete na webe
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Ženské zastúpenie bolo síce menej početné (20 dvojíc oproti mužským 24, 

z toho ešte jedna dvojica nenastúpila), ale vôbec nie na úkor kvality – veď 

sa zúčastnila kompletná prvá desiatka konečného rebríčka NBL 2013. Fi-

nále aj malé finále (zápas o 3.miesto) bolo konfrontáciou skalickej a nit-

rianskej vetvy NBL. V oboch prípadoch mali napokon navrch Nitranky – na 

tretí stupienok vystúpili Jana Šindlerová a Elena Petrovičová, na prvý Petra 

Hadžová s Veronikou Urcikánovou. Lesii Slezákovej a Veronike Chrenkovej 

by sa určite prvé miesto páčilo viac, ale potešilo ich aj druhé. Potvrdili, že s 

nimi do budúcna treba vážne počítať – v 17 rokoch sa umiestnili na stupni 

víťazov v konkurencii mnohých skúsenejších dvojíc.

O kvalite samotného beachvolejbalu svedčí aj to, že o všetkých 4 zápasoch 

o medaily (finále muži, ženy, o 3.miesto muži, ženy) rozhodoval až tajbrejk. 

Mimoriadne kvalitná bola i väčšina štvrťfinálových stretnutí. Staropramen 

COOL víkend však ponúkol okrem finále NBL jeho účastníkom aj doplnko-

vé súťaže: súťaž o najkomplexnejšieho beachvolejbalistu, Bioderma beach 

girl / beach boy, či nočný turnaj o kráľa a kráľovnú Nitrianskej pláže, tiež 

koncert živej kapely, beach party pod holým nebom, alebo výlet Nitrian-

skym expresom na Nitriansky hrad v sproievode a s výkladom veľkomo-

ravského veľmoža.

Výsledky finálového turnaja NBL 2013
Muži

Štvrťfinále

Belák, Filípek - Kliment, Lanča 0:2 (-10, -8)

Janto, Kállay - P. Králik, Daubner 2:1 (6, -13, 12)

Kajan jr., Kurčík - Faško, Suja 1:2 (-12, 14, -13)

Kociňák, Nosko - Ivan, Reviľak 2:1 (13, -13, 12)

Semifinále

Kliment, Lanča - Janto, Kállay 0:2 (-12, -10)

Faško, Suja - Kociňák, Nosko 0:2 (-12, -5)

O 3.miesto

Kliment, Lanča - Faško, Suja 2:1 (12, -3, 15)

Finále

Janto, Kállay - Kociňák, Nosko 1:2 (7, -10, -13)

Ženy

Štvrťfinále

Kubicová, Kraváriková - Petrovičová, Šindlerová 1:2 (10, -5, -13)

Bojnanská, Céreová - Hadžová, Urcikánová 0:2 (-12, -7)

Petrakovičová, Haringová - Tokošová, Ružičková 1:2 (-12, 14, -12)

Rusnáková, Mi. Brezinová - Slezáková, V. Chrenková 0:2 (-10, -9)

Semifinále

Petrovičová, Šindlerová - Hadžová, Urcikánová 1:2 (5, -13, -14)

Tokošová, Ružičková - Slezáková, V. Chrenková 0:2 (-8, -7)

O 3.miesto

Petrovičová, Šindlerová - Tokošová, Ružičková 2:1 (-14, 10, 5)

Finále

Hadžová, Urcikánová - Slezáková, V. Chrenková 2:1 (9, -8, 8)

Stupne víťazov
Muži

1. Viktor Kociňák, Radovan Nosko - majstri SR amatérov v plážovom 

volejbale 2013 

2. Miroslav Janto, Juraj Kállay

3. Igor Kliment, Lukáš Lanča

Ženy

1. Petra Hadžová, Veronika Urcikánová - majsterky SR amatérov v 

plážovom volejbale 2013

2. Lesia Slezáková, Veronika Chrenková

3. Elena Petrovičová, Jana Šindlerová

Bioderma Beach Girl / Boy / Team
Tradičná súťaž o najcharizmatickejšiu dievčinu 

a chlapca NBL sa tento rok tešila rekordnému 

záujmu, odovzdaných a spracovaných bolo 150 hlasovacích lístkov. V „po-

nuke“ bolo 10 dievčat, 10 chlapcov, 10 tímov a balíčky od partnera NBL, 

spoločnosti BIODERMA. 

Kto obišiel najlepšie?

Beach Boy Matej Ňurcík (Nitra)

Beach Girl Lesia Slezáková (Malacky)

Beach Team Marek Galgóci (Sereď) + Ľuboš Packo (Bratislava)

3 vyžrebovaní hlasujúci, ktorí tiež získali darček od Biodermy
 

Súťaž komplexnosti
Beachvolejbal nie je len o smeči, bloku, hre v poli, kondičke.. Existuje celý 

rad ďalších aspektov hry, v ktorých niekto vyniká, zatiaľčo druhému veľa 
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nehovoria. Pritom na ihrisku môžu byť títo dvaja úplne vyrovnaní súperi.. 

V súťaži komplexnosti organizátori NBL vymýšľajú, kombinujú a obmieňajú 

rôzne disciplíny, v ktorých účastníci súťažia o netradičný triumf.

Disciplíny v roku 2013: 

brušáky na závesných sieťach, dosah na sieti, skok do diaľky.

Brušáky na závesných sieťach
Táto disciplína prebiehala v réžii partnera Nitrian-

skeho beachového leta, štúdia FlyArt. V COOL zóne 

boli nainštalované dva závesné systémy, na ktoré sa 

súťažiaci zavesil dole hlavou a pod dohľadom Lu-

cie Ružovičovej z FlyArt robil tzv. brušáky. Hoci šlo o 

najnáročnejšiu disciplínu celého trojboja komplexnosti, práve o ňu bol naj-

väčší záujem. Medzi 17 účastníkmi sa našli takí, čo sa nedokázali s rukami 

za hlavou zdvihnúť ani raz až po takých, ktorí popri náročnom programe na 

kurte vzbudzovali údiv aj tu.

Najlepší brušák-makeri

1. Miro Janto 60

2. Roman Kažimír, Tamara Jurášová 33

3. Jozef Orgonáš 32

4. Petra Hrapková 31

Čo všetko sa dá robiť na závesných sieťach? www.flyart.sk/flyfit-nitra

Dosah na sieti
Disciplína, ktorá je už natoľko zabehnutá, 

že si ju organizátori nemohli dovoliť vyne-

chať. Škoda len, že tento rok sa do nej 

nezapojili ženy. Pre zaujímavosť a lepšiu 

predstavu pripomíname, že mužská sieť v 

beachvolejbale má výšku 243 cm.

Najvyšší dosah na sieti

1. Viktor Kociňák 326 cm

2. Vilam Staník 313,5 cm

3. Pavol Mančák 306 cm
 

Skok do diaľky
Posledná disciplína už mala nádych exhibície. Súťažiaci sa po rozbehu há-

dzali do piesku od zadnej čiary smerom pod sieť. Meral sa dolet. Najlepšie 

„krídla“ mal Martin Suja, no prítomných pobavil predovšetkým Rasťo Filí-

pek, ktorý siahol po nečakanom prvku. Kotúľ letmo nevyniesol Rasťovi prvé 

miesto, neulahodil ani jeho krčnej chrbtici, zato všetkým prítomným áno a 

za kreativitu si charizmatický Trnavčan vyslúžil od organizátorov špeciálnu 

cenu - mikinu NBL.

Medailisti „trojboja komplexnosti“

Muži Ženy

1. Miroslav Janto 1. Tamara Jurášová

2. Martin Suja 2. Petra Hrapková

3. Michal Kurčík 3. Monika Kubicová

Kráľ a kráľovná Nitrianskej pláže 2013
Takýto titul si víťazstvom v nočnom turnaji počas 

Staropramen COOL víkendu vybojovali Igor Kli-

ment a Miška Ondrišeje, ktorí si okrem trofeje odniesli aj slnečné okuliare 

Relax od spoločnosti Regina Import.

O korunu kráľa a kraľovnej zabojovalo 13 mužov a 13 žien v 25 zápasoch. 

Okrem iných sa zúčastnilo 5 extraligových hráčov a hráčok volejbalu. Hralo 

sa formátom „king & queen“, t.j. turnaj zmiešaných dvojíc, kde v každom 

kole odohrá hráč zápas s iným partnerom. Každý odohrá v turnaji rovnaký 

počet zápasov a boduje sám za seba. Kto má na konci najviac víťazstiev, 

vyhráva. 

Teplota sa pohybovala okolo 18°C, turnaj začal pred 21h a skončil pred 2h 

v noci. Väčšina účastníkov sa nemohla zúčastniť finálového turnaja NBL 

cez deň, preto to viacerí potiahli po skončení nočného turnaja ešte aj na 

party pod hviezdami..

O náladu sa starala od 19h kapela Carpe Diem frontmana Juraja Brezinu, 

okolo 21h sa k slovu dostal DJ Michal Godál, ktorý k NBL patrí od jej vzni-

ku v roku 2008. Party si takmer do bieleho rána užil nielen on, ale najmä 

účastníci Staropramen COOL víkendu. O ich pitný režim sa staral partybar.sk s 

miešanými drinkami, nový slovenský predajca (najmä talianskych) vín 

Vinopublika.com, a tiež kúpaliskový bufet Emila Slíža, kde po celý víkend, 

tak ako aj mimo neho, tiekol potokom – Staropramen ;)

A ako hodnotí nočný turnaj jeho organizátor Martin Sameliak?

„Jedinečná atmosféra, ktorú ešte viac umocňoval nízky vekový priemer. 

Mladá partia si turnaj poriadne užila. Účastnici odohrali 4 kolá, z ktorých 

vzišla ako kráľovná noci Miška Ondrišeje so 4 výhrami. V mužskej kategórii 

mali 4 víťazstvá dvaja uchádzači o honor kráľa, preto nasledoval priamy 

súboj o korunu. Obaja si mohli vybrať partnerku, s ktorou absolvujú roz-

hodujúcu bitku, a šťastnejšie z tohto súboja vyšiel Igor Kliment s Lesiou 

Slezákovou. Túto dvojicu nezastavil ani extraligový pár Marek Mečiar, Kris-

tína Vavrová,“ opisuje turnaj Martin a vzápätí dodáva, že turnaj mal taký 

úspech, že niektorí sa chceli hneď prihlásiť na jeho 

ďalší ročník.

STUDIO
FLYART
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NBL na Festivale Divokej vody
Čunovo, 3.-4.8.2013

V sezóne 2013 mala NBL a jej organizátori česť 

byť súčasťou jedinečného športovo-hudobné-

ho Festivalu Divokej vody. Organizátor NBL, 

klub 1.ABC Nitra, zodpovedal za beachvolej-

balovú časť festivalu a naplánoval na prvý au-

gustový víkend 5 turnajov: NBL A muži / ženy (zaradené do majstrovstiev 

SR), NBL B muži / ženy a AVL majstrovstvá SR mixov (tu 1.ABC Nitra iba 

zastúpil tradičného organizátora AVL). Zmiešané dvojice (AVL) sa odohrali 

v sobotu, zvyšné turnaje boli rozložené do dvoch dní a finišovali v nedeľu. 

Popri svojich zápasoch mali účastníci beachvolejbalových turnajov mož-

nosť vyskúšať si všetko, čo ponúka známe slovenské centrum vodných 

športov (rafting, kajak, kanoe a pod.), ale i ďalšie aktivity, ktoré priniesol 

festival. Oba hracie dni boli spestrené hudbou a prepojené nočnou party, 

o ktorej sa hovorí snáď doteraz. Turnaje NBL boli poslednou možnosťou 

získať body do rebríčkov 2013 a kvalifikovať sa na finále NBL. Mužský aj 

ženský turnaj A kategórie NBL bol tak ako všetky dovtedajšie, uznaný ako 

turnaj majstrovstiev SR v beachvolejbale. Aj vďaka tomu mohli účastníci 

festivalu vidieť, a účastníci turnajov aj zahrať si proti vrcholovým hráčom 

ako Richard Nemec, Peter Varga (neskorší majstri SR), Marek Ludha, 

Oliver Čizmazia (víťazi turnaja v Čunove, neskôr tretí na M-SR), Mateja 

Hukela (majstra SR 2012) a ďalších. Dvojdňové podujatie v Areáli Divo-

kej vody v Čunove bolo vydarenou bodkou za kvalifikačnými turnajmi NBL 

2013. Žiadny text nevykreslí to, čo sme spolu zažili.  Za všetky slová hovorí 

spokojnosť účastníkov, ale i organizátorov a hostiteľov, skvelé fotky Ondra 

Bobeka, či video Jakuba Chochulu a Moniky Földešiovej, ktoré nájdete na 

našej webovej alebo FB stránke.

Festival Divokej vody 2013
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Ženy A
Finále Dudíková, Čižmárová - Magátova, 

Herelová
1:2 (15:8, 10:15, 13:15)

O 3. miesto Petrovičová, Šindlerová - Abrhá-
mová, Koseková

2:1 (15:10, 10:15, 
15:13)

Semifinále Petrovičová, Šindlerová - Magáto-
vá,Herelová

0:2 (10:15, 11:15)

Semifinále Dudíková,Čižmárová - Abrhámo-
vá, Koseková

2:0 (15:10, 15:13)

Umiestnenie Dvojica
1.miesto Davaj nalievaj! (Jana Magátová, Nina Herelová)
2.miesto Dudica-Čižmica (Andrea Dudíková, Lucia Čižmárová)
3.miesto Pumy (Elena Petrovičová, Jana Šindlerová)

Ženy B
Finále Kubicová, Molnárová - Roskošo-

vá, D.Durkotová
2:0 (15:13, 15:12)

O 3. miesto Lečková, Šperková - Spevárová, 
Hladíková

0:2 (7:15, 10:15)

Semifinále Roskošová, D.Durkotová - Spevá-
rová, Hladíková

2:0 (15:14, 15:11)

Semifinále Kubicová, Molnárová - Lečkoá, 2:0 (15:10, 15:13)

Umiestnenie Dvojica
1.miesto City of dreams (Monika Kubicová, Katarína Molnárová)
2.miesto Radka a Dajka (Radka Roskošová, Dáša Durkotová)
3.miesto Fialky (Andrea Spevárová, Mária Hladíková )

Muži A
Finále Ludha, O.Čizmazia - Jány, 

M.Hukel

2:0 (15:14, 15:14)

O 3. miesto M.Králik, Šušla - Varga, R.Nemec 0:2 (12:15, 13:15)
Semifinále Jány, M.Hukel - Varga, R.Nemec 2:0 (15:8, 15:11)
Semifinále Ludha, O.Čizmazia - M.Králik, 

Šušla

2:0 (15:13, 15:11)

Umiestnenie Dvojica
1.miesto Mariandžela (Marek Ludha, Oliver Čizmazia)
2.miesto Emanuel Alison (Marek Jány, Matej Hukel)
3.miesto Ľavou zadnou (Peter Varga, Richard Nemec)

Muži B
Finále Kurek, Barát - Belák, Filípek 1:2 (15:13, 11:15, 

13:15)
O 3. miesto Šmýkala, Gašparík - Galgóci, 

Packo

2:0 (15:7, 15:12)

Semifinále Belák, Filípek - Galgóci, Packo 2:0 (15:13 ,15:10)
Semifinále Kurek, Barát - Šmýkala,Gašparík 2:1 (15:10, 12:15 , 

15:7)

Umiestnenie Dvojica
1.miesto Ju a Hele (Peter Belák, Rastislav Filípek)
2.miesto MF (Martin Kurek, Juraj Barát)
3.miesto Dzedo team (Matúš Šmýkala, Peter Gašparík)
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Beachtenis
Sú to už viac než 4 roky, čo sa náš klub 1.ABC Nitra venuje plážovému 

tenisu. Slovensko je iba treťou krajinou bez mora, kde sa beachtenis hrá, v 

sezóne 2013 už po druhýkrát ako majstrovstvá SR pod krídlami Slovenské-

ho tenisového zväzu. Síce BEZ MORA, ALE SO SRDCOM.

Vraví sa, že druhý ročník býva najťažší. Platilo to aj o druhom ročníku maj-

strovstiev SR v beachtenise, ktorého sa zúčastnilo 11 žien a 32 mužov, t.j. 

o 14 osôb menej ako toho premiérového. Ak sme z pohľadu beachvolejbalu 

označili sezónu 2013 za úspešnú, v plážovom tenise ružová nebola. Okrem 

nízkej celkovej účasti, spôsobenej aj pomalým rozbehom (neskorý nástup 

leta), nás mrzel najmä záujem a prístup niektorých hráčov k medzinárod-

nému turnaju ITF Dunlop BT Open Slovakia 2013. Ženskú časť sme zrušili 

úplne, mužskú výrazne negatívne poznačili nečakané odstúpenia viace-

rých hráčov, resp. dvojíc. Na druhej strane, počet zastúpených národov 

stúpol – okrem SR a ČR malo tento rok zastúpenie aj Maďarsko.

Na sezóne 2013 predsa nájdeme aj ďalšie pozitíva: stabilizoval sa kalendár 

podujatí (menilo sa v ňom najmenej za 4 roky organizovaného plážového 

tenisu v SR) a historický reprezentačný úspech (A. Hradecká a A. Benčová 

medzi najlepšími 16 dvojicami sveta na MS v Cervii, Taliansko).

Rebríčky Beachtennis Slovakia 2013
Top 10 muži Meno Body

1. Laco Radovan 105

2. Kopecký Marek 60

Novák Ivan 60

4. Ivan Michal 50

5. Kurtis Andrej 45

6. Kakula Adam 40

Mišuta Rudolf 40

Grega Roland 40

9. Rácz Henrich 30

10. Bolha Branislav 20

Pecher Tomáš 20

Top 10 ženy Meno Body

1. Hradecká Andrea 125

2. Benčová Alena 95

3. Baňáková Petra 30

4. Pochabová Petra 20

Urbanová Jana 20

Čutríková Kristína 20

Horáková Viktória 20

8. Karaffová Natália 0

Milová Nikola 0

10. Guglielmetti Carolina 0

Ako sa hrá plážový tenis?
Rozmery ihriska: 8 x 16 metrov (rovnaký kurt ako na plážový volejbal)

Sieť: beachtenisová, výška 170 cm

Loptička: V plážovom tenise pri dopade loptičky na zem výmena končí. 

Hrá sa so špeciálnou mäkkou loptičkou, podobnou tenisovej

Rakety: Najrozšírenejší variant plážového tenisu sa hrá so špeciálnymi 

pálkami na plážový tenis. V USA sa hrá so štandardnými tenisovými 

raketami

Pravidlá sú jednoduché:

-  Hrá sa výlučne štvorhra

-  Boduje sa klasicky tenisovo 15-30-40, ale bez výhod

-  Podávajúci môže servovať na ľubovolné miesto súperovej polovice

-  Pri výmene má dvojica iba jeden úder ako v tenise alebo badmintone. 

Nemôže sa prihrávať ako vo volejbale

-  Akýkoľvek dotyk siete telom či raketou vo vzduchu i na zemi je chyba

-  Zápas prebieha rovnako ako v tenise. Hrá sa štandardne na 2 víťazné 

sety (set je 6 víťazných hier..)

-  Hráč má iba jedno podanie. V prípade, že loptička sa dotkne pásky 

(tzv. net), sa podanie NEopakuje

Viac na www.plazovytenis.sk
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sezónu robilo starosti.. Všetci si dosýta zahrali a pripísali cenné body do 

národného rebríčka. Dúfam, že na budúcich turnajoch sa už počasie ustáli 

a záujem o tento mladý šport úmerne s tým porastie.,“ zhrnul krátko spolu-

organizátor Radovan Laco.

Výsledky
Finále ženy
Benčová, Hradecká – P. Pochabová, Urbanová 2:1 (6:0, 4:6, 10:3)

Finále muži
Mi. Ivan, Novák - Grega, Bolha 2:0 (6:2, 7:6 /4/)

3. turnaj M-SR 2013 (30.6., Rudava – Malé Leváre)

Rekreačná oblasť na Záhorí bola roky obľúbenou destináciou beachvolej-

balistov a dejiskom festivalu, ktorý sa v posledných rokoch neorganizoval. 

Obec Malé Leváre však chce udržať vo svojej rekreačnej oblasti športo-

vého ducha, preto zrekon-

štruovala kurty a rozhodla sa 

na nich písať novú históriu. 

Prvým podujatím na nových 

kurtoch bol turnaj majstrov-

stiev SR v plážovom tenise v 

nedeľu 30.júna.

„Na Rudavu sa na tretí turnaj 

aktuálnej sezóny prihlásil re-

kordný počet mužských dvo-

jíc, čo je veľmi povzbudzujú-

ce, opäť sme však nehrali v 

kategórii žien a to nás trochu 

mrzí. Na druhej strane nás 

potešil účasťou dvojíc, ktoré zasiahli do série turnajov v plážovom tenise 

po prvýkrát, takže rodina beachtenistov sa pomaly, ale isto rozrastá,“ teší 

sa Radovan Laco, prezident Beachtennis Slovakia a úradujúci majster SR 

v tomto športe.

Tak, ako je zvykom, aj na tomto turnaji sa hralo najskôr v skupinách každý 

s každým, a tak si účastníci dosýta zahrali. Medzi najdramatickejšie zá-

pasy patrili tie, kde o medaily bojovali Loptoši. Banskoštiavnická dvojica 

Pecher – Grega najskôr po tajbrejku v semifinále vyradila druhú nasadenú 

dvojicu Mišuta – Mi.Ivan, aby potom vo finále dlho držala krok aj s nasade-

nými jednotkami z Dunlop teamu. Loptoši ukradli favorizovanému Dunlopu 

hneď prvý set, Kopecký s Lacom potom zrovnali a v supertajbrejku viedli 

už 8:3, no Grega s Pecherom sa ešte dokázali vrátiť do zápasu stiahnutím 

náskoku na 8:7. Potom už slovo na kurte prevzal najlepší hráč turnaja Ma-

rek Kopecký a Dunlop team sa mohol tešiť z premiérového tohtoročného 

víťazstva.

Výsledky
Finále
Laco, Kopecký – Grega, Pecher 2:1 (4:6, 6:4, 10:8)

Majstrovstvá SR 2013
1. turnaj M-SR 2013 (26.5., Nitra)

Najmladším zúčastneným hráčom na 

turnaji bol iba 14-ročný domáci odcho-

vanec Samuel Rácz. Samo sa profe-

sionálne venuje hokeju, avšak pochá-

dza zo športovej rodiny: „Otec ma na 

plážové kurty vodí často, v podstate 

dennodenne tu trénujú buď plážový vo-

lejbal alebo beachtenis. Tak sa tu často 

spolu so svojimi súrodencami ocitnem 

aj ja a navyše ma to baví a je to celkom 

pekné spestrenie mojich športových 

aktivít,“ tešil sa zatiaľ v histórii najmladší súťažný hráč plážového tenisu 

na Slovensku.

Najdramatickejším zápasom prvého tohtoročného turnaja bol práve posled-

ný finálový, kde si víťazstvo po tajbrejkovej dráme proti najvyššie nasa-

denému páru Laco, Rácz st. vybojoval nováčik na okruhu Rudolf Mišuta 

spolu so skúseným Ivanom Novákom. Rudo je bývalý tenista, beachteniso-

vú raketu však držal v ruke iba druhýkrát. “Chalani ma zavolali tri dni pred 

turnajom na tréning, poď vyskúšaj – uvidíš. Je to niečo iné, určite prídem aj 

nabudúce. Rado s Heňom nám tú finálovú prehru asi tak ľahko nezabudnú, 

takže to bude chcieť potrénovať, zhodiť nejaké to kilečko a hlavne zlepšiť 

servis, s ktorým nie som zatiaľ spokojný,“ dodal na záver sympatický Nitran. 

Výsledky
Finále
I. Novák, R. Mišuta – R. Laco, H. Rácz 2:1 (5:6, 6:3, 10:7)

2. turnaj M-SR 2013 (16.6., Nitra)

Séria M-SR v plážovom tenise pokračovala druhým turnajom, ktorý sa 

uskutočnil na nitrianskom kúpalisku v nedeľu 16.júna. Hráči sa tešili počet-

nej diváckej kulise, keď sa súbežne s beachtenisovým turnajom konal aj 

11. ročník tradičného Nitrianskeho aquatlonu. V teplom počasí sa napokon 

z triumfu tešili najvyššie nasadené Hradecká s Benčovou, u mužov trium-

fovala novozložená dvojica Novák, Ivan. „Organizačne nás potešila účasť 

banskoštiavnickej dvojice Grega, Bolha, ale aj Vlkov - Borčin, Vlasák, ale-

bo debutantiek u žien. A tiež fakt, že vyšlo počasie, ktoré nám zatiaľ túto 

Plážový tenis si rada zahrá aj finalistka Miss Slovensko 2014 Petra 
Pochabová. Ešte váhate?
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4. turnaj M-SR 2013 (7.7., Nitra)

Po úspešnej dvojitej premiére na Rudave (prvý kontakt s plážovým tenisom 

na novozrekonštruovaných kurtoch)  sa kolotoč M-SR v plážovom tenise 

opäť vrátil do svojho domovského stánku na nitrianskom kúpalisku. 

„V Nitre máme na tento šport ideálne podmienky, či už po stránke organi-

začnej alebo technickej. Na Slovensku nie je veľa beachových plôch s taký-

mi rozmermi a kvalitou, akou je tá nitrianska, ktorú sme aj patrične využili. 

Len druhýkrát sa hral turnaj v plážovom tenise na Slovensku na troch kur-

toch naraz. Tým prvým bol vlaňajší turnaj ITF,“ komentoval v úvode jeden z 

priekopníkov plážového tenisu na Slovensku Radovan Laco. K vrcholnému 

podujatiu minulej sezóny sa tento turnaj podľa neho priblížil aj v iných ohľa-

doch. „Na jednotku vyšlo počasie, ktoré vždy prospeje aj diváckemu záuj-

mu a turnaja sa zúčastnil v tejto sezóne rekordný počet 22 hráčov. Najviac 

ma potešili nové dvojice – po dve v každej kategórii. Pribúdajú nové tváre, 

ktoré chcú tento šport hrávať a trénovať, čo nás povzbudzuje okrem iného 

v snahe dostať tento perspektívny rekreačný šport aj do iných slovenských 

miest,“ dodal Laco a jeho slová potvrdzuje areál v Skalici, kde sa práve v 

ten istý víkend objavil plážový tenis poprvýkrát a podľa referencií manažéra 

miestneho areálu Romana Špačeka skalickú verejnosť zaujal. V ženskej 

kategórii sa na štvrtom domácom turnaji tohtoročných majstrovstiev podľa 

predpokladov tešila z víťazstva najvyššie nasadená dvojica AKA-Team v 

zložení Andrea Hradecká – Petra Baňáková. U mužov po jednoznačných 

výsledkoch úplne zaslúžene triumfovali domáci tenisoví tréneri Andrej Kur-

tis s Marekom Kopeckým, historické turnajové maximum dosiahla štvrtým 

miestom dvojica z tímu Krajské ráditelstvo Martin Smädo a Matej Ruttkay.

Výsledky
Finále ženy
Hradecká, Baňáková - Čutríková, Horáková 2:0 (6/1 6/1)

Finále muži
Laco, Kakula – Kopecký, Kurtis 0:2 (0/6 4/6)

Dunlop BT Open Slovakia 2013
5.turnaj M-SR 2013, 24.8.2013 Nitra

Ženská kategória bola zrušená, a 

začiatok mužskej poznačilo zopár 

skrečov. Tí, čo sa zúčastnili, však neľutujú. V ideálnych poveternostných 

podmienkach (pod mrakom, bez prudkého slnka, iba pár kvapiek dažďa 

a 100% bezvetrie) hráči na ihrisku potvrdili papierové predpoklady. Na pr-

vých štyroch miestach totiž skončili dvojice presne v poradí, v akom boli 

nasadené:
1. Dohnal, Sýkora (CZE)
2. Řádek (CZE), Schmidt (HUN)
3. Kopecký, Kurtis
4. Laco, Kakula

Finále bolo, tak ako vlani v premiérovom ročníku, čisto zahraničnou zále-

žitosťou. A malo zvláštny náboj. V Česku sa totiž dvojica Dohnal, Sýkora 

stáva jednotkou. Ešte donedávna ňou boli Pavel Řádek a Lukáš Mrňavý. 

A predbehnúť „Mrňousa a Pavarottiho“ je pre Dohnala so Sýkorom mo-

mentálne veľkou motiváciou. Čo sa týka rebríčka ITF, podarilo sa im to 

práve v jeho poslednom 

vydaní pred DUNLOP 

BT Open Slovakia 2013 

(v ňom poskočili na 

miesto 266. a Řádek s 

Mrňavým klesli na 298. 

- individuálny ranking). 

Potvrdiť túto „výmenu 

stráží“ v priamej kon-

frontácii je však vecou 

cti a prestíže. Dohnal so 

Sýkorom to sčasti doká-

zali, hoci nie jednoznačným výsledkom. Pavla Řádka, po boku tentokrát s 

Maďarom Péterom Schmidtom, zdolali až v supertajbrejku 13/11.

Súťaže útechy sa zúčastnili dve ženské dvojice, Ivan Novák a Michal Škrla, 

ktorým sa nedostavili spoluhráči a mužské dvojice ktoré vypadli v prvom a 

druhom (štvrťfinále) kole. Šesť dvojíc zohralo 1 set každý s každým a pre-

kvapujúce výsledky sú povzbudivé najmä pre ženy. V priamej konfrontácii 

aj so 4 mužskými dvojicami totiž súťaž útechy vyhrali Alena Benčová a 

Daniela Nováková! Navyše, nestratila sa ani druhá ženská dvojica Petro-

vičová, Šindlerová - a to napriek tomu, že ide o beachvolejbalistky, ktoré 

beachtenisovú raketu držali v ruke iba druhýkrát!
Medailisti súťaže útechy
1. Benčová, Nováková
2. Novák, Škrla
3. Ivan, Bubák

„Sme spokojní najmä s tým, že sa nám v skromných a neľahkých podmien-

kach podarilo udržať tradíciu ITF turnaja a dokonca rozšíriť počet zastúpe-

ných národov - okrem SR a ČR malo tento rok zastúpenie už aj Maďarsko. 

Všetci zahraniční účastníci si pochvaľujú prostredie i organizáciu turnaja, 

čo je prísľubom zaujímavej účasti aj do budúcnosti,“ hodnotí pozitíva Rado-

van Laco, prezident Beachtennis Slovakia a úradujúci majster SR v tomto 

športe.

Majster SR 2013 Radovan Laco s reorezentantkami SR Alenou Benčovou 
(vpravo), Andreou Hradeckou (majsterka SR 2013) a najmenšími fanúšik-
mi plážového tenisu. Dvojica Hradecká - Benčová každoročne reprezen-
tuje SR na 3-4 zahraničných turnajoch ITF.
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Nie všetko však bolo ideálne. „Naopak, mrzí nás prístup a disciplína nie-

ktorých Slovákov. Súťaž žien sme rušili a oživovali niekoľkokrát, pretože 

počet záujemkýň sa ledva škriabal na potrebnú hranicu 4 dvojíc a akonáhle 

sa zdalo, že sme ju dosiahli, niekto vždy odriekol. Jedna dvojica dokonca 

v priebehu piatka účasť potvrdila, aby ju vo večerných hodinách SMSkou 

zrušila. Je to mladý šport, nemá veľkú základňu, jeho propagácia nás stojí 

dosť síl, času, energie a peňazí. Ani toto nás však nedemotivuje. Skôr sme 

zistili, že musíme pritvrdiť v podmienkach účasti. U mužov sa stalo nie-

čo podobné (oproti vyžrebovaniu sa nedostavili 4 muži, čím vypadla jedna 

dvojica a ďalšie dve sa rozbili, pozn. red.), no tu je záujem dostatočný, tur-

naj na nich nestál a nepadal. Len nás ako organizátorov mrzí, že ostrieľaní 

borci merajú cestu z Prahy či Budapešti a turnaj si pochvaľujú, a na druhej 

strane napríklad 16-ročný Slovák, ktorý je deň pred turnajom na tréningu, 

naň jednoducho nepríde s trápnou výhovorkou a nechá v štichu partnera, 

ktorý sa na neho spolieha a vekom by mu mohol byť otcom,“ dodáva Michal 

Ivan, riaditeľ ITF turnaja.

Výsledky

Finále

Dohnal, Sýkora - Řádek, Schmidt 2/6, 6/4, 13/11

O 3. miesto

Kopecký, Kurtis - Laco, Kakula 6/7 (2), 6/2, 10/6

Semifinále

Dohnal, Sýkora - Laco, Kakula 6/3, 6/1

Kopecký, Kurtis - Řádek, Schmidt 2/6, 6/4, 8/10

MS v Cervii = historický úspech pre SR
V talianskej Cervii sa v dňoch 31.7. – 4.8.2013 uskutočnili MS v plážovom 

tenise. Slovensko malo zastúpenie v kategórii žien. Na svoje druhé MS 

cestovali Nitranky Alena Benčová a Andrea Hradecká. Oproti minulému 

roku, keď v bulharskom Burgase nepostúpili do druhého kola, sa im tento-

krát vstup do turnaja vydaril a v prvom kole porazili maďarsko-švajčiarsky 

pár Anikó Kovács – Laura Galli 6/4 7/5. Po postupe do najlepšej 16-tky 

však na nich čakala druhá 

najvyššie nasadená dvo-

jica Eva d´Elia – Michaela 

Zanaboni. Domáce hráčky 

nedali Slovenkám šancu a 

presvedčivo vyhrali 6/2 6/1. 

V ďalšom priebehu mali 

ešte v skupinovom  play-off 

naše reprezentantky šancu 

na postup, pokračovanie v 

turnaji však mali zaručené 

len víťazky skupín. Benčo-

vá s Hradeckou zo štyroch 

zápasov vyhrali jediný a s 

turnajom sa museli rozlúčiť. 

Viac o ceste a o turnaji porozprávala Andrea Hradecká. „Sme spokojné s 

tým, že sme uhrali kolo, lebo turnaj MS je bodovo najvyššie hodnotený. 

V ostatných zápasoch sme však cítili veľké tréningové rezervy,“ hodnotila 

objektívne Hradecká a ďalej pokračovala: „Sklamala nás dosť organizácia 

takého prestížneho turnaja, Taliani sa prejavili typicky taliansky, na všetko 

mali čas a v podstate mali v turnaji slušný chaos. Aj na otvárací ceremoniál 

sme sa nedostali, lebo sme o ňom vôbec nevedeli, nikto nás pri prezentácii 

o ničom neinformoval, takže v tomto smere, keďže Taliansko je kolískou 

plážového tenisu, som veľmi sklamaná,“ dodala na záver sympatická teni-

sová trénerka spod Zobora.

Výsledky

1.kolo

Hradecká, Benčová (SVK) - Galli (SUI), Kovács (HUN) 6:4, 7:5

2.kolo

Hradecká, Benčová (SVK) - Eva d´Elia, Michaela Zana-

boni  (ITA)
 2:6, 1:6

Opravy (skupinové play-off)

Miysaka, Yanase (JPN) – Hradecká, Benčová 4/0 4/2

Del Sal, Le Cocq (ITA,FRA) – Hradecká, Benčová 5/3 0/4 4/2

Kirgizova, Sizonenko (RUS) –Hradecká, Benčová  4/1 2/4 4/1

Guenova,Stefanova (BLR) – Hradecká, Benčová 1/4 4/5 (4)

Slovenky v rebríčku ITF

Rank Priezvisko Meno Krajina Body

175 STOKLASOVÁ Viky SVK 100

228 BENCOVÁ Alena SVK 65

228 HRADECKÁ Andrea SVK 65

Slováci v beachtenisovom rebríčku ITF
Rank Priezvisko Meno Krajina Body

491 LACO Radovan SVK 35

675 KAKULA Adam SVK 20

888 KURTIS Andrej SVK 15

Praha, 2.11. 2013: 7.ročník majstrovstiev ČR vyhrali Lukáš Mrňavý a 
Pavel Řádek (tretí a štvrtý zľava), pravidelní účastníci slovenského ITF 
turnaja. Na kvalitne obsadenom turnaji (druhý zľava známy český deblista
Lukáš Dlouhý) Slovensko reprezentovali R. Laco a Mi. Ivan (13.-16.m.)
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Plážový futbal
„Beach soccer“ bol v repertoári  1.ABC Nitra rekreačne už od roku 2011, no 

ako skutočný začiatok plážového futbalu pod Zoborom, a možno i na Slo-

vensku, sa určite zapíše víkend 23.-24.6.2012. V sobotu vtedy na Nitrian-

sku pláž zavítali 4 české a 2 slovenské mužstvá, ktoré tu zohrali druhú z 3 

etáp česko-slovenskej superligy aj za účasti reprezentantov oboch krajín a 

kamier TV Central, ktorá na svojom novom kanáli Slovak Sport TV vysielala 

jeden duel v priamom prenose a ďalšie 2 zo záznamu. V nedeľu sa na tom 

istom ihrisku v turnaji pre verejnosť aktívne predstavili aj také známe tváre 

ako Miroslav Stoch, Jozef Stümpel, Andrej Hesek a ďalší.

V roku 2013 sa česko-slovenská superliga ako súťaž nehrala (nielen v 

Nitre, ale vôbec), no druhý ročník turnaja pre verejnosť nechýbal.

Dreváci obhájili!
2013-06-25 | www.nbl.sk, mii, Creative Photo

Nezastavili ich ani plážoví futbalisti, ani Miro-

slav Stoch s Filipom Hološkom.

Do roka a do dňa sa na nitrianskom kúpalisku 

objavil opäť plážový futbal. V druhom ročníku 

turnaja pre verejnosť sa bok po boku stretli 

plážoví futbalisti z Artful Bratislava, futbaloví 

reprezentanti SR Miroslav Stoch, Filip Ho-

loško v mužstve agentúry FSA Milana Led-

nického, cez viacerých súčasných či bývalých 

hráčov FC Nitra, futbalistov okresných súťaží 

nielen z okolia Nitry, ale i Topoľčian.

Podujatie Nitrianskeho beachového leta 2013 zorganizoval 1.ABC Nitra v 

spolupráci so Slovenskou asociáciou plážového futbalu (SAPF). Nechýbala 

svetelná tabuľa, časomerači, rozhodcovia, oficiálne Adidas lopty na plážo-

vý futbal, ozvučenie, trofeje. Nechýbalo slnko, dobrá nálada, ani dobrý fut-

bal – za všetko hovorí výsledok finálovej prestrelky (7:7 v riadnom hracom 

čase a 3:2 na penalty).

Vďaka účasti Artfulu Bratislava a SAPF mali možnosť nielen diváci vidieť, 

ale aj ostatné mančafty naučiť sa niečo z plážového futbalu na vlastnej 

koži. Samotný Artful Bratislava bol napriek viacerým futbalovo zvučným 

menám prirodzeným favoritom turnaja tým, že ako jediný zo zúčastnených 

tímov plážový futbal pravidelne hráva. Rolu favorita plnil rovnako dobre ako 

učiteľa. V skupine zakopol len raz (remíza 3:3 s Krajským ráditelstvom) a 

vyhral ju s ďaleko najlepším skóre 17:7.

Napriek tomu Artful Bratislava turnaj nevyhral – vo finále, hoci to tak dlho 

nevyzeralo, boli úspešnejší Dreváci II. Tím Ivana Kováča (známy aj z pôso-

benia v Slavii Praha) ešte 15 sekúnd pred koncom tretej tretiny prehrával 

6:7 a vyzeralo to, že síce tesne, ale predsa 

triumfujú plážoví futbalisti. Potom však prišli 

chvíle Andreja Heseka. Spomínaných 15 se-

kúnd pred koncom skóroval, čím si Dreváci 

vynútili penalty. Kopalo sa výnimočne na tri 

série – pre divákov (bežne v plážovom futba-

le sa kope od začiatku po jednej penalte K.O. 

spôsobom). Artful už viedol 2:0 gólmi Božíka 

a Bureša, keď prvú penaltu za Drevákov pre-

strelil Vratislav Gajdoš. Ak by „Andy“ Hesek v 

druhej sérii nepremenil, bolo by po zápase. 

Premenil. Ak by Ivan Kováč v bráne Drevákov následnú penaltu Mareka 

Kostolániho nechytil, bolo by po zápase. Chytil a Dreváci už jednou no-

hou ubzikli hrobárovi z lopaty. Návrat do zápasu však musel potvrdiť Jozef 

Pavel. Nervy mal pevné a po druhýkrát sa Dreváci vrátili do strateného 

zápasu, čím šťastenu definitívne zlomili na svoju stranu: Ivan Kováč chytil 

druhý pokus Pavla Bureša a naopak Andrej Hesek svoj druhý premenil. Po 

výsledku 7:7 a 3:2 na penalty teda napokon zvíťazili Dreváci a obhájili tak 

triumf z minulého roka. Radosť bola veľká a úprimná. Netreba zabudnúť ani 

na Vratislava Gajdoša, ktorý vo finále pomohol Drevákom štyrmi strelenými 

gólmi.

Turnajom si spestrili letné dovolenky aj slovenskí reprezentanti Miroslav 

Stocha a Filip Hološko, okolo ktorých postavila do turnaja svoj tím agen-

túra FSA Milana Lednického. Obaja sa presvedčili, že futbal na piesku je 

iný šport, ale obom sa podarilo skórovať a potešiť divákov aj rozdanými 

kalendármi, podpismi či spoločnými fotkami. Začiatok turnaja v drese „Špi-

cákovcov“ absolvoval aj ďalší „Turek“ Štefan Senecký. Futbalovú kostru 

tímu FSA dotváral Martin Tóth, no svoje miesto si zastali aj „biele goliere“: 

šéf Football Service Agency pozorným dohľadom z lavičky, a jeho pravá 

ruka (či noha?) Matej Ivan hetrikom pri jedinom víťazstve v skupine (5:3 

nad Krajským ráditelstvom).

Plážový futbal si v Nitre vychutnali a fanúšikov potešili aj Filip Hološko...

... a celý rad ďalších súčasných či bývalých futbalistov, o.i. Igor Ferenczy, 
Marek a Peter Kostolániovci, Martin Tóth, Vratislav Gajdoš...

... Miroslav Stoch ...

... najužitočnejší hráč 
turnaja Andrej Hesek ...
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Organizátor 1.ABC Nitra ďakuje všetkým účastníkom, špeciálne však hrá-

čom ARTFULu Bratislava a Slovenskej asociácii plážového futbalu. „Jed-

nak za predvedené výkony, jednak za obetavosť. Nejeden futbalista alebo 

mančaft by nedokázal stráviť, že jeho finálový súper hral o zápas menej, 

že penalty sa kopali inak než by sa mali, zvlášť keď v nich prehrali, a že 

ako finalisti si neodniesli žiadnu z individuálnych trofejí. Od Artfulákov som 

nepočul žiadnu podobnú výčitku, svoju misiu zvládli bravúrne. Niekto by 

očakával hrdých a namyslených chlapcov z Bratislavy, no táto partia sa 

predviedla v tom najlepšom svetle a skromnosti,“ nešetril slovami chvály or-

ganizátor Michal Ivan. „Nech im je zadosťučinením, že prispeli k podujatiu, 

na ktoré budú účastníci radi spomínať, a tiež k rozvoju svojho športu, ktorý 

na Slovensku nie je veľmi rozšírený,“ dodáva.

Individuálne ocenenia

Najlepší brankár Maroš Kompas (Krajské riaditelstvo) 

Najlepší strelci Peter Kostoláni (Krajské riaditelstvo), Michal 

Kanyai (Artful Bratislava)

Najužitočnejší hráč Andrej Hesek (Dreváci II)

Výsledky
Skupina

Krajské ráditelstvo - Artful Bratislava 3:3, Krajské ráditelstvo - Rebels Topoľ-

čany 3:3, Krajské ráditelstvo - Dreváci 2:2, Krajské ráditelstvo - Špicákovci 

FSA 3:5, Artful Bratislava - Špicákovci FSA 8:2, Artful Bratislava  - Dreváci 

II 2:1, Artful Bratislava - Špicákovci FSA 4:1, Rebels Topoľčany - Dreváci 

II 0:6, Rebels Topoľčany - Špicákovci FSA 2:2, Dreváci II - Špicákovci 3:1 

Semifinále

Dreváci II – Špicákovci 3:1* (1:0, 2:1, 0:0). Priebeh: 1:0 Hesek, 1:1 Stoch, 

2:1 Hesek, 3:1 Kováč

Artful Bratislava – Krajské ráditelstvo 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Priebeh: 0:1 P. 

Kostoláni, 1:1 Bureš, 2:1 Kanyai, 3:1 Bureš, 4:1 Bureš, 5:1 M. Kostoláni, 

5:2 Žilka

* posledný skupinový zápas, po dohode organizátora rozhodcov a súperov 

bol zároveň považovaný za semifinále (v druhom zápase po sebe by sa 

stretli rovnakí súperi ako v poslednom skupinovom)

O 3.miesto

Špicákovci (FSA) – Krajské ráditelstvo 3:3 (0:0, 1:2, 2:1), na penalty 1:0.

Priebeh: 1:0 Hološko, 1:1 P. Kostoláni, 1:2 Borčin, 1:3 Varga, 2:3 Stoch, 3:3 

Tomiš. Víťazná penalta: Stoch

Finále

Dreváci II – Artful Bratislava 7:7 (3:4, 2:2, 2:1), na penalty 3:2

Priebeh: 1:0 Hesek, 1:1 Kanyai, 1:2 Gubáni, 2:2 Gajdoš, 2:3 Božík, 3:3 

Gajdoš, 3:4 Božík, 3:5 Bureš, 4:5 Gajdoš, 4:6 Božík, 5:6 Hesek, 5:7 Kanyai, 

6:7 Gajdoš, 7:7 Hesek. Víťazná penalta: Hesek.

Konečné umiestnenie

1. Dreváci II Kováč, Hrudík, Molnár, Pecho, Hesek, 

Pavel, Gajdoš, Guzmický

2. Artful Bratislava Ditttinger, Obert, Kikuš, Kanyai, Bureš, 

M.Kostoláni, Gubáni, Hustý, Kaňuk, Mar-

tinkovič)

3. Špicákovci Ma. Ivan, Stoch, Senecký, Tóth, M.Tomiš, 

Nemec, Sevčík, Urban, Štrba, Hološko

4. Krajské riaditelstvo Borčin, Vlasák, Tibenský, Ferenczy, Rábek, 

P.Kostoláni, M.Kompas, Žilka, T.Varga

5. BS Rebels Topoľčany T.Králik, Uherík, Pecháč, Masák, Oravec, 

Paluš, Churý, Matejka, Filipeje)

Plážová hádzaná
Čo sa týka plážovej hádzanej, jedinou organizovanou súťažou v roku 2013 

bol turnaj žiakov a žiačok (zmiešané družstvá) v rámci podujatia Junior NBL 

(viac na s. 20 - 21).

Plážový korfbal
Náš klub (1.ABC Nitra) úzko spolupracuje s Korfbalovým klubom SPU Nitra. 

KK SPU Nitra popularizuje u nás už tak netradičný šport okrem štandard-

ných (tráva, hala) aj na povrchu preň netradičnom – na  piesku. V júli 2013 

organizoval KK SPU Nitra druhý ročník podujatia Medzinárodný korfbalový 

víkend. Po medzinárodnom trénerskom a rozhodcovskom kurze (piatok), 

turnaja na trávnatých plochách FC Nitra (sobota) sa v nedeľu 90 hráčov zo 

siedmych klubov a štyroch krajín presunulo na piesok. V plážovom korfbale 

využil domáce prostredie jeden z tímov zložených z hráčov KK SPU Nitra 

(na piesku hrá menej hráčov, každý tím mohol postaviť viac tímov). 

Viac na: nitra.korfball.sk

... či Ivan Kováč, bývalý obranca Slavie Praha, ktorý si v plážovom futbale 
našiel svoje miesto v bráne, a už druhý rok po sebe zložil tím, ktorý turnaj 
na piesku vyhral.

Finalisti: plážoví futbalisti Artful Bratislava (v modrom) a tím Drevákov.
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Mládež
Junior NBL 2013
2013-06-26 | www.nbl.sk, mii

Jubilejný piaty ročník Junior NBL bol určite najúspešnejším. Žiaci a študenti 

z 10 základných a stredných škôl sa zapojili do 5 plážových športov. Po- 

dujatia sa zúčastnilo 90 mládežníkov a nebyť výrazne zhoršeného počasia 

v utorok oproti pondelku, účasť by sa zastavila tesne pod 150. Prihlásených 

totiž bolo 143 aktívnych účastníkov, čo by bol rekord Junior NBL.

„S rekordným počtom účastníkov si teda musíme počkať, no padli iné re-

kordy. Po prvýkrát sa naozaj hralo 5 rôznych športov. Vždy ponúkame 4 

štandardné, no každý rok niektorý z nich padol z rôznych príčin za obeť. 

Tentokrát to vyšlo,“ hodnotí Michal Ivan. „Takisto si ceníme účasť Obchod-

nej akadémie Levice. Išlo o prvú školu mimo Nitry, ktorá sa od založenia 

súťaže v roku 2009 zúčastnila Junior NBL. A Levičanom sa dvojnásobný 

výlet do Nitry oplatil – v pondelok vo futbale brali strieborné medaily a v uto-

rok vo volejbale zlaté, čím sa zároveň stali najúspešnejšou školou Junior 

NBL 2013,“ pokračuje Ivan.

Druhou z ocenených škôl je ZŠ Novozámocká, za najpočetnejšie zastúpe-

nie. Z krškanskej školy sa aktívne zúčastnilo 14 žiakov. Užili si najmä svoju 

obľúbenú prehadzovanú, ktorá ich na piesku bavila snáď ešte viac než v 

telocvični. Kopec srandy si však užili aj na beachvolejbalovom kurte. O tom 

by viac vedela povedať hlavne Natália ;)

Prišlo aj na trochu nostalgie. „S Junior NBL sa lúči jedna generácia a super 

partia z Golianka, ktorá vyrástla spolu s Junior NBL. Šimon Rico, Samo 

Rosinský, Jano Baniar, Majo Pochyba, Zuzka Sameliaková sa pri svojej 

poslednej účasti rozlúčili s medailami 

na krkoch a určite sa tešia, tak ako my 

na nich, na účasť v NBLke či Pribina 

Cupe,“ uzatvára spoluzakladateľ NBL 

a klubu 1.ABC Nitra Michal Ivan.

Plážový futbal
Skupina A

OA Levice – ZŠ Škultétyho 3:0 (Tamáš, Krajčír, Mäsiar), Športové gymná-

zium – ZŠ Škultétyho 4:0 (Podsklan 2, Gasior, vlastný), Športové gymná-

zium – OA Levice 2:4 (Ovečka, Kovács – Belanský 2, Mäsiar, Krajčír)

Skupina B

OA Nitra – Animus 3:1 (Vrábel 2, Blaži – Studený), SPŠ Nitra – Animus 

2:3 (Špánik 2 – Šaštinský 2, Studený), SPŠ Nitra – OA Nitra 0:3 (Vrábel 

2, Maček)

Tabuľka - Skupina A Tabuľka - Skupina B

1. OA Levice 6b 1. OA Nitra 6b

2. Športové gymnázium Nitra 3b 2. Animus 3b

3. ZŠ Škultétyho 0b 3. SPŠ Nitra 0b

Semifinále

OA Levice – Animus 7:2 (Krajčír 3, Belanský 3, Galambos – Le Ahn, 1 

vlastný gól)

Športové gymnázium – OA Nitra 1:4 (Čukan – Vrábel 2, Maček, Vyhnálik) 

O 3.miesto

Animus – Športové gymnázium 1:1, na penalty 1:0 (Studený – Farský, ví-

ťazná penalta: Studený)

Finále

OA Nitra – OA Levice 4:1 (Vrábel 2, Blaži, Vyhnálik – Krajčír)

Najlepší strelec

Roman Vrábel (OA Nitra)

Konečné umiestnenie

1. OA Nitra – Šíma, Blaži, Kinče, Szekeres, Vyhnálik, Vnučko, 

Máče, Košlab, Gróf, Vrábel

2. OA Levice – Bazala, Mäsiar, Belanský, Galambos, Krajčír, 

Turnai, Tamáš

3. SSOŠ Animus – Bidelnica, Studený, Kováč, Žák, Pallya, Petrík, 

Šaštinský, Šima, Le Ahn, Prostredný

4. Športové gymnázium Nitra – Gasior, Janek, Podsklan, Kováč, 

Tábi, Ovečka, Farský, Matúš, Uram, Čukan

5.-6. ZŠ Škultétyho – Garláty, Elexa, Krajčovič, Elexová, Macková, 

Vargová, Siteková, Špačková, Mihoková, Talárová

SPŠ Nitra – Selický, Zaťko, Lupták, Špánik, Kónya, Slíška, Rep-

ta, Pajer, Kovács, Hrnko
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Plážová hádzaná
Finále

Adam – Soňa 4:8 a 11:12

Najlepší hádzanár / hádzanárka

Adam Elexa / Soňa Mihoková (ZŠ Škultétyho)

Konečné umiestnenie

1. ZŠ Škultétyho (Soňa): Mihoková, Talárová, Macková, Krajčovič, 

Garláty, Töröková 

2. ZŠ Škultétyho (Adam): Elexová, Elexa, Špačková, Vargová, Bábi-

ková, Siteková

Prehadzovaná
Finále

Erik – Simona 1:2

Konečné umiestnenie

1. ZŠ Novozámocká (Simona): Košík, Košíková, Drdoľová L., Drdoľo-

vá M., Látečková, Liková, Bubláková 

2. ZŠ Novozámocká (Erik): Šimák, Lehocký, Romanovský, Deglovičo-

vá, Bábiková, Vörösová

Beachvolejbal
Skupina A

Kniežaťa Pribinu A – Chillout 1:1, Kniežaťa Pribinu A – Novozámocká 2:0, 

Kniežaťa Pribinu A – GymGol (Piesok...) 0:2,  GymGol (Chillout) – Novo-

zámocká 2:0, GymGol (Chillout) – GymGol (Piesok...) 0:2, Novozámocká  

– GymGol (Piesok...) 0:2

Skupina B

Kniežaťa Pribinu B – GymGol (Bunny Crew) 0:2, Kniežaťa Pribinu B – Gy-

mGol (Žubrienky) 2:0, Kniežaťa Pribinu B – SPŠ stavebná 0:2, Kniežaťa 

Pribinu B – OA Levice 0:2, GymGol (Bunny Crew) – GymGol (Žubrienky) 

2:0, GymGol (Bunny Crew) – SPŠ stavebná 2:0, GymGol (Bunny Crew) – 

OA Levice 1:1, GymGol (Žubrienky) – OA Levice 0:2, SPŠ stavebná – OA 

Levice 0:2.

Tabuľka - Skupina A Tabuľka - Skupina B

1. GymGol (Piesok...) 6b 1. GymGol (Bunny Crew) 5b

2. GymGol (Chillout) 3b 2. OA Levice 5b

3. Novozámocká 0b 3. Kniežaťa Pribinu B 2b

4. GymGol (Žubrienky) 0b
5. SPŠ stavebná * -

*odstúpila zo súťaže počas skupiny. výsledky anulované

Ocenené školy
Škola s najpočetnejším zastúpením 

(kritérium: počet aktívnych účastníkov Junior NBL 2013):

ZŠ Novozámocká (14)

Najúspešnejšia škola (kritérium: úspešnosť v rôznych športoch):

Obchodná akadémia Levice (2.miesto v plážovom futbale, 

1.miesto v beachvolejbale = 10 účastníkov, 10 medailí)

Štvrťfinále

OA Levice – Kniežaťa Pribinu A 2:1 (15:8, 11:15, 15:2)

Kniežaťa Pribinu B – GymGol (Chillout) 2:0 (15:12, 15:14)

Semifinále

GymGol (Piesok...) – OA Levice 1:2 (15:14, 12:15, 15:17)

Kniežaťa Pribinu B – GymGol (Bunny Crew) 0:2 (12:15, 10:15)

O 3. miesto

GymGol (Piesok...) – Kniežaťa Pribinu B 2:0 (15:8, 15:11)

Finále

OA Levice – GymGol (Bunny Crew) 2:1 (8:15, 15:13, 15:11)

Najlepší beachvolejbalista / beachvolejbalistka

Marián Pochyba (Gymnázium Golianova ul.) / Lucia Vydrová (OA Levice)

Konečné umiestnenie

1. OA Levice Nikmon, Vydrová, Kotrusová

2. GymGol (Bunny Crew) Rosinský, Pochyba, Slobodová

3. GymGol (Piesok...) Rico, Baniar, Sameliaková

4. Kniežaťa Pribinu B Zabák, Jurík, Juríková

5.-6. Kniežaťa Pribinu A Vician, Janoško, Búšová

GymGol (Chillout) Schovanec, Šindlerová, Minár

7.-8. GymGol (Žubrienky) Strapáková, Harceková

ZŠ Novozámocká Chňapek, Bábiková, Látečková
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Glosár
Nitrianska pláž - neformálne označenie tej časti letného kúpaliska v 

Nitre, kde sa nachádza multifunkčná plocha pre plážové športy. Nitrianska 

pláž je domovským areálom klubu 1.ABC Nitra, prebiehajú tu všetky ním 

organizované športové podujatia na území Nitry.

NBL – Národná beachvolejbalová liga, viď s. 8

nbl – nitrianska beachvolejbalová liga (súčasť NBL)

Beachtenis – plážový tenis, viď s. 14

Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale – 1.ABC 

Nitra ich organizuje so súhlasom Slovenskej volejbalovej federácie. Do 

roku 2011 šlo o jeden turnaj (NBL Open), od roku 2012 o finále Národnej 

beachvolejbalovej ligy.

Nitrianske beachové leto  je súhrnné pomenovanie všetkých pod-

ujatí organizovaných klubom 1.ABC Nitra na Nitrianskej pláži (v areáli 

mestského kúpaliska) v danom roku. Nedá sa o ňom hovoriť ako o súťaži, 

pretože zahŕňa „jablká s hruškami“ – rôzne akcie, ktoré majú spoločné iba 

dve veci: organizátora (1.ABC Nitra) a miesto konania (Nitrianska pláž).

NBL 40+ - beachvolejbalový turnaj pre 40-ročných a skúsenejších (zvy-

čajne hrajú mix trojice)

Junior NBL – viď s. 20

Nitrianska pláž - neformálne označenie tej časti letného kúpaliska v Nitre, 

kde sa nachádza multifunkčná plocha pre plážové športy. Nitrianska pláž je 

domovským areálom klubu 1.ABC Nitra, prebiehajú tu všetky ním organizo-

vané športové podujatia na území Nitry.
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Sieň slávy
Majstri Slovenska amatérov v plážovom volejbale
2013: Radovan Nosko, Viktor Kociňák - Petra Hadžová, Veronika Urcikánová
2012: Juraj Kállay, Miroslav Janto - Ľubica Majchrovičová, Denisa Dorková
2011: Juraj Kállay, Miroslav Janto - Helga Gregová, Daniela Nemčovičová
2010: Mário Bíro, František Križan - Helga Gregová, Petra Hrapková
2009: Jozef Orgonáš, Martin Koval - Daniela Nemčovičová, Vladimíra Jičínska

Nitrianska beachvolejbalová liga

2011: ŽENY – 1. Elena Petrovičová, 2. Ľubica Majchrovičová, 3. Jana Šindle-
rová, 4. Eva Firická, 5. Naďa Mojská  / MUŽI – 1. Miroslav 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. Miroslav Krajčík, 2. Róbert 
Ťapušík, 3. Ľuboš Paška, 4.Michal Ivan, 5.Ondrej Hruboška

2009: ŽENY – 1. Katarína Antalová, 2. Barbora 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. CUO-
RE SPORTIVO (K. Antalová, R. Ťapušík), 2. ŤAVIČKY (Krištofičová, Miček), 3. 
MANTÁCI (Timko,Malíková)

2008: ŽENY – 1. Miriam Trenčianska, 2. Bibiána Breuerová, 3. Zuzana Malíko-
vá, 4. Petra 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 (Zva-
lová, Beňačka)

Nitrianska pláž

Národná beachvolejbalová liga 2012

NBL 2012

beachx

JOBE - Ing. Jozef Benčo, Stavorex, Eduinfo s.r.o., 

Gemini oční klinika, Buřinka (Česká spořitelna), 

Intersport Avion & Aupark Bratislava

Nitrianska beachvolejbalová liga 2012

Ostatní partneri
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PARTNERI 2013
Národná beachvolejbalová liga

Nitrianske beachové leto

Sushi  Steak & Lounge bar

WASABI
Sushi  Steak & Lounge bar

WASABI
Sushi  Steak & Lounge bar

STUDIO
FLYART

Sushi  Steak & Lounge bar

WASABI
Sushi  Steak & Lounge bar

WASABI
Sushi  Steak & Lounge bar

Špecálni partneri

Mediálni partneri

Partneri

Nitrianska pláž
Projekt o.z. 1.ABC Nitra podporili Miloslav Žákovič, Jozef Benčo, Martin Debnárik, Michal Holubec, Jaroslav Cehuľa, aktívni členovia 1.ABC Nitra a partneri:

Ostatní partneri
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