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LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY
2017
V dňoch 7. – 10. septembra 2017 sa konal 27. ročník Letných športových hier zamestnancov U. S. Steel
Košice. Do súťaží v trinástich športových odvetviach sa zapojilo 794 zamestnancov, ktorí medzi sebou
zviedli tuhé boje o medaily. Už vo štvrtok 7. septembra zasiahli do bojov súťažiaci v bowlingu, tenise
a v bedmintone, v piatok sa k nim pripojili volejbalisti, hráči v malom futbale a stolní tenisti. V sobotu
štartovali na vytýčenej trati bežci, korčuliari a cyklisti a svoje súťaže rozohrali tiež nohejbalisti, šachisti a hráči softbalu. V nedeľu odohrali turnaj na grínoch v Malej Ide golfisti.
V sobotu večer sa potom konalo v Dome umenia slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien
trom najlepším jednotlivcom a kolektívom. Zúčastnili sa ho prezident spoločnosti USSK Scott Buckiso, viceprezident pre IT Richard Shank, asistentka generálneho právneho zástupcu Marianne Slivková, generálna manažérka pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami Adriana Mihálová
a predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.
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KOLIESKOVÉ
KORČULE
Oproti vlaňajšku sa počet štartujúcich o niečo zvýšil, keď sa na štart
postavilo 16 pretekárov a pretekárok. V cieli bola jednoznačne najrýchlejšia Lucia Petrovičová (úsek
VP pre financovanie), ktorá dosiahla čas 21:43:04 min., iba o jednu
stotinu sekundy lepší, než mal druhý v cieli Bartolomej Ištoňa. V kategórii mužov do 50 rokov bolo pora-

Dvojica bedmintonistov Peter Dančák (vľavo) a v pozadí Stanislav Maleš si vybojovala
druhú priečku v štvorhre.

mínanú trať najrýchlejšie zajazdil víťaz
v kategórii mužov do 40 rokov Peter
Živčák (úsek VP pre IT), ktorému v cieli namerali čas 28:02 min. Z vlaňaj-

Hneď po štarte sa na ceste medzi USSK a Košicami vytvorili na trati menšie skupinky bežcov.

MALÝ FUTBAL
Do turnaja sa zapojilo deväť mužstiev a nechýbali medzi nimi ani vlaňajší víťazi, futbalisti z Dopravy. Hra-

va – Zu + OV I. 5:2, Zu + OV I. – Obal
servis 0:3 a Energetika – Doprava
6:2. Postúpili Energetika a Doprava.
Výsledky v B skupine: TVa – Zu +
OV II. 1:2, Vedenie – Oceliareň 2:4,

a Zu + OV II. Finálové kvarteto malo hrať systémom každý s každým,
lenže sa stalo to, čo nikto nečakal.
Vlaňajší majstri z Dopravy na finále
nenastúpili, a tak o prvenstvo bojovali len tri mužstvá s týmito výsledkami: Oceliareň – Energetika 3:0,
Oceliareň – Zu + OV II. 3:0 a Energetika – Zu + OV II. 7:3. Víťazstvo
si teda vybojovali a prestížnu trofej, Pohár prezidenta spoločnosti,
získali futbalisti z Oceliarne. Druhú priečku v turnaji obsadili hráči
z Energetiky a bronzové medaily získali futbalisti zo Zušľachťovní a obalovej vetvy II.

BEH NA 10 km
Na štart sa postavilo 49 vytrvalcov,
ktorí už tradične absolvovali beh na
10 km zo Vstupného areálu USSK

Takouto razantnou jazdou dokázala Lucia
Petrovičová zvíťaziť na kolieskových
korčuliach.

die: 1. Henrik Hric (úsek VP pre IT)
21:51 min., 2. Jozef Tarnócy (Oceliareň) 22:16 min., 3. Gabriel Tréfa (úsek VP pre inžinierske činnosti a inovácie) 22:48 min., muži nad
50 rokov: 1. Bartolomej Ištoňa (dôchodca) 21:43:05 min., 2. Jaroslav
Ficeri (Oceliareň) 21:44 min., 3. Ivan
Gottlieb (Vysoké pece) 21:49 min.,
ženy: 1. Lucia Petrovičová, 2. Erika Linkeschová (úsek VP pre ľudské
zdroje) 25:28 min., 3. Edita Šlauková
(Doprava) 29:27 min.

Z tejto akcie sa oceliarom síce nepodarilo streliť gól, ale napokon vo finálovom zápase
zvíťazili nad tímom Zu + OV II. 3:0.

lo sa v dvoch skupinách a do finále
sa prebojovali prvé dva celky zo skupín. V A skupine boli zaregistrované

40 – 49 rokov: 1. Milan Lacko (SBS)
28:35 min., 2. Štefan Alexovits (GM
spoľahlivosť zariadení) 28:58 min.,
3. Tomáš Mády (Doprava) 29:34

Na preteky s časom práve odštartoval strieborný u mužov do 40 rokov Gabriel Vince.

ších víťazov jedine Dušan Fedák obhájil svoje prvenstvo, ale v tomto roku
už v kategórii nad 50 rokov. Výsledky

Koksovňa – TVa 1:2, Zu + OV II. –
Vedenie 1:5, Oceliareň – Koksovňa
2:6, TVa – Vedenie 3:2, Zu + OV II. –

min., muži nad 50 rokov: 1. Dušan
Fedák (Rar) 28:42 min., 2. Ján Vatala (dôchodca) 28:56 min., 3. Peter

Traja najlepší v cyklistických pretekoch mužov do 40 rokov. Zľava tretí Peter Buc, v strede
víťazný Peter Živčák a vpravo druhý v poradí Gabriel Vince.

Pri vysokej sieti zviedli tuhý boj o prvenstvo hráči z Dopravy (vpravo), ktorí v rozhodujúcom
stretnutí zdolali tím Predaja 2:1 na sety.

tieto výsledky: Doprava – Obal servis 2:1, Zu + OV I. – Energetika 4:4,
Obal servis – Energetika 0:4, Dopra-

Oceliareň 1:7, Vedenie – Koksovňa
2:5, Oceliareň – TVa 5:1 a Koksovňa
– Zu + OV II. 2:6. Postúpili Oceliareň

Vpravo druhý v behu na 10 km v kategórii mužov do 60 rokov Marián Konštantinovič.
K zisku striebornej medaily mu blahoželá prezident spoločnosti USSK Scott Buckiso.

s cieľom na ceste za mostom smerom na sídlisko KVP neďaleko OC
Optima. Najlepšie si počínal Miloš
Popovič, ktorý zvíťazil v čase 36:31
min. a zároveň získal zlatú medailu
v kategórii do 50 rokov. V jednotlivých vekových kategóriách mužov
bolo na prvých troch priečkach poradie - do 40 rokov: 1. Rudolf Verba (SBS) 38:55 min., 2. Róbert Boros (Zu + OV) 41:41 min., 3. Peter
Kmeť (úsek VP pre IT) 42:30 min.,
od 40 do 50 rokov: 1. Miloš Popovič (Doprava), 2. Slavomír Albrecht
(RMS) 38:21 min., 3. Martin Kočiščin (Energetika) 38:33 min., od 50
do 60 rokov: 1. Jozef Sciranko (Zu
+ OV) 41:25 min., 2. Marián Konštantinovič (TVa) 43:12 min., 3.
Rudolf Dzureň (dôchodca) 45:20
min., nad 60 rokov: 1. Jozef Hudák
(dôchodca) 44:18 min., 2. František Semanko 45:33 min., 3. Miroslav Greško (obaja GM spoľahlivosť
zariadení) 45:56 min., ženy do 40
rokov: 1. Lucia Kravcová 1:04:14
hod., ženy nad 40 rokov: 1. Alžbeta Tiszová (úsek VP pre predaj a
marketing) 48:42 min., 2. Erika Billá (SVa) 49:59 min., 3. Viera Kisucká (RMS) 56:49 min.

CYKLISTIKA
Do cyklistickej časovky odštartovalo
35 pretekárov v štyroch vekových kategóriách, ktorí absolvovali 20 km trať
z výpadovky od Sídliska KVP smerom
do Šace a po obrátke na moste pred
U. S. Steel Košice späť do Košíc. Spo-

Prvenstvo v nohejbale si vybojovali hráči z Koksovne, ktorí v šiestich stretnutiach
nestratili ani jeden set. Zľava Ivan Jablonický, Milan Ižol a Marek Kuruc.

v jednotlivých kategóriách. Muži do
40 rokov: 1. Peter Živčák, 2. Gabriel
Vince (Koksovňa) 30:44 min., 3. Peter Buc (Oceliareň) 34:39 min., muži

Štrnásť dvojíc mužov sa v tomto roku prihlásilo do súťaže štvorhry v bedmintone.

Madarasz (Oceliareň) 29:36 min.,
ženy: 1. Lucia Petrovičová 35:31
min., 2. Alena Kapáková (Zu + OV )
40:45 min.
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BOWLING
Po ročnej prestávke sa súťaž v bowlingu opäť konala na štvordráhe Bowling Pubu na Triede KVP. Počas troch
dní sa vystriedalo celkom 273 hráčov

O tom, že o bowling je každoročne medzi zamestnancami USSK veľký záujem, svedčí skutočnosť, že súťaž trvala opäť tri dni.

Vľavo v bielych dresoch americkí manažéri z tímu Line Drivers so svojimi súpermi z mužstva Výroby USSK.

NOHEJBAL
Pri nízkej sieti bojovalo sedem tímov už v novom prostredí športového areálu na Aničke v Ťahanovciach.
Najprv si zmerali sily všetky mužstvá
systémom každý s každým, potom sa
prvé dva celky stretli v rozhodujúcom
zápase vo finále a tretí so štvrtým bo-

nický, Marek Kuruc, Jaroslav Janovský a Ladislav Štrbík. Strieborný kolektív nohejbalistov z Labortestu mal
tento káder hráčov: Miroslav Greško,
Vladimír Strojný, Marián Škodi, Zdenko
Kováč a Iveta Tillischová, dres bronzového tímu Mechaniky B obliekali Vladimír Nič, František Šimko a Stanislav
Mertinko.

boš (Zu + OV) a Martin Prada (úsek
VP pre výrobu), ktorá v dramatickom
finále zdolala dvojicu Peter Dančák,
Stanislav Maleš (obaja Energetika)
22:20. V zápase o 3. miesto Rastislav
Horenský (TVa) a Miroslav Mižňanský
(Údržba) zvíťazili nad dvojicou Ľuboš
Trembeckí – Matúš Kľučár (obaja Zu
+ OV) 21:15.
V štvorhre žien sa zo štyroch dvojíc najlepšie darilo dvojici Petra Malešová – Beáta Sudzinová (obidve úsek
VP pre financovanie), ktorá nenašla
premožiteľa a získala zlaté medaily.
Na 2. mieste sa umiestnili Magdaléna
Polívková (GM spoľahlivosť zariadení)
a Janka Mehlfärberová (úsek VP pre
financovanie) a na 3. mieste skončili
Mária Krupová (úsek VP pre IT) a Iveta
Kozelová (Nákup).
V dvojhre mužov dominoval Róbert
Laboš (Zu + OV), ktorý vo finále porazil Branislava Šándora (úsek VP pre financovanie) 21:17. V zápase o bronz
Peter Dančák (Energetika) zvíťazil nad

rý mal na svojom konte 212 zvalených
kolov a zaslúžene zvíťazil. Dlho sa na
vedúcej pozícii držal bývalý skúsený
prvoligový kolkár Mikuláš Kuba z Mechaniky, ktorý dosiahol výkon 203 bodov, ale napokon sa musel uspokojiť

Tri najlepšie dvojice v súťaži štvorhry v bedmintone. Zľava tretie v poradí Iveta Kozelová (s
pohárom) a Mária Krupová, v strede víťazky Petra Malešová a Beáta Sudzinová a strieborná dvojica s pohárom Magdaléna Polívková a Janka Mehlfärberová.

a hráčok (223 mužov 50 žien). Do súťaže sa zapojilo aj 50 trojčlenných
družstiev mužov, 5 ženských tímov

so striebornou medailou. Bronz získal Miroslav Kandráč z Teplej valcovne, keď ako tretí súťažiaci dosiahol
hranicu 200 bodov. V súťaži žien sa
na prvých troch priečkach umiestnili:
1. Soňa Berková (Labortest) 179 b.,
2. Jana Bárthová (Rar) 161 b., 3. Mária Kočišová (TVa) 146 b.
Družstvá mužov: 1. ME3X z Energetiky v zložení Bohuš Antoška, Peter Hogya a Vratislav Vámoš 505
bodov, 2. OD dva 1 z Mechaniky, ktoré reprezentovali Pavel Babej, Mikuláš Kuba a Pavol Petráš 498 bodov,
3. BOWLERS z Vysokých pecí – Oliver Tkáčik, František Tkáčik a Jozef
Suvák 471 bodov. Družstvá žien:
1. LAB 1 z Labortestu – Jana Zeľová, Monika Ňaršanská a Soňa Berková 419 b., 2. BFF TEAM z Financovania – Jarmila Výbohová, Adriána
Pigová a Veronika Galajdová 288 b.,
3. RZ – excelencie z Nákupu – Jana
Sýčová, Beáta Zeherová a Bibiána Perátová 286 b.
MIX družstvá: 1. Údržba – TVa (Richard Glosner, Mária Kočišová a Miroslav Kandráč) 555 b., 2. HABATA
z Rar (Jozef Hamrák, Jana Bárthová

Mnohí športovci sa v rámci Letných športových hier zúčastnili viacerých športových odvetví. Jednou z nich bola aj Janka Mehlfärberová.

jovali o bronzové medaily. V základnej
časti si najlepšie počínal tím nohejbalistov z Koksovne, ktorý v šiestich
stretnutiach nestratil ani set. Vo finále zdolali koksári 11:5, 9:11 a 11:8
s konečným výsledkom 2:1 mužstvo
Labortestu a obhájili tak vlaňajšie prvenstvo. V zápase o tretiu priečku nohejbalisti z B mužstva Mechaniky vyhrali 2:0 po setoch 11:4 a 11:4 nad
Vysokými pecami a získali bronz. Víťazný tím Koksovne hral na turnaji
v tejto zostave: Milan Ižol, Ivan Jablo-

BEDMINTON
Po prvý raz v histórii nášho turnaja v bedmintone sa hrali aj súťaže
v štvorhre mužov a žien. Turnaje najprv rozohrali muži, ktorí vytvorili štrnásť dvojíc v štyroch skupinách. Do
záverečných bojov o prvenstvo postúpilo osem dvojíc a zostávajúcich
šesť dvojíc hralo o konečné umiestnenie na 9. až 14. mieste. Všetky
stretnutia sa hrali na jeden set. Najlepšie si počínala dvojica Róbert La-

Vpravo Róbert Bódi už po pretekoch len relaxoval, kým František Smriga (vľavo) na trať
časovky iba odštartoval.

Kamilom Nagyom (RMS) 21:13. V kategórii žien sa víťazkou stala Janka
Mehlfärberová, na 2. mieste skončila
vlaňajšia víťazka Jana Petrášová (úsek
VP pre financovanie) a 3. miesto obsadila Magdaléna Polívková.

SOFTBAL

Zástupcovia troch najlepších futbalových kolektívov na stupňoch víťazov. V strede s Pohárom prezidenta spoločnosti za prvenstvo tréner
oceliarov Marián Mižák. Vpravo reprezentanti Energetiky a vľavo hráči tretieho tímu z mužstva Zu + OV.

V tomto roku sa na softbalovom ihrisku Slávie TU Košice na Vysokoškolskej ulici stretli iba dva tímy. Americkí
manažéri, ktorí vytvorili tím Line Drivers však aj napriek trom predošlým
tréningom podľahli družstvu Výroba
USSK v pomere 27:5. V útoku začali Line Drivers, ich snaha však nebola korunovaná úspechom. Na pálke
i v poli sa nakoniec ukázali byť lepšie
pripravenými ich súperi a tak sa zápas skončil po 4 a pol zmenách. Podľa vedúceho organizátora softbalového turnaja Slavomíra Králika tím Line
Drivers bol v porovnaní s minulými
ročníkmi oslabený, keďže viacero bývalých hráčov z radov amerických manažérov sa vrátilo do zámoria.
Napriek tomu ale na ihrisku vládla výborná atmosféra, ktorú charakterizovalo napätie i zdravá súťaživosť.
Účastníci turnaja sa po jeho skončení rozchádzali s úsmevom na tvári
a s pocitom, že si dobre zahrali, k čomu prispelo aj príjemné slnečné počasie a početná divácka kulisa.

Skôr v cieli bol s číslom 91 Peter Kmeť, ktorý síce skončil v celkovom poradí na 9. mieste, ale v kategórii do 40 rokov bol tretí.

a 24 mix družstiev. V kategórii mužov
si v súťaži jednotlivcov najlepšie počínal Bohuš Antoška z Energetiky, kto-

a Imrich Takács 474 b., 3. CUNAMI
z SVa (Alojz Foriš, Peter Balog a Petra
Lešundáková) 441 b.

Goflisti na grínoch nielen súťažili, ale pred fotoobjektívom dokázali zapózovať aj ako hudobná skupinka.

• LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY USSK •

OCEĽ VÝCHODU

Anton Zelinka, druhý v kategórii nad 40 rokov, v okamihu maximálneho sústredenia.

STOLNÝ TENIS
Spolu 24 mužov a 8 žien bojovalo o medaily za zelenými stolmi už
tradične v herni Lokomotívy na štadióne v Čermeli. Najprv si sily zmerali družstvá mužov a žien, na druhý deň sa konala súťaž jednotlivcov.
V družstvách mužov si opäť najlepšie
počínali stolní tenisti z Teplej valcovne, ktorí v zložení Jozef Fotta, Marek Fotta, Marián Fotta a Štefan
Novák nedali svojim súperom žiadnu šancu a zaslúžene zvíťazili. Druhé miesto si vybojovali hráči z Vedenia, ktoré v tomto roku reprezentovali
Július Bacsó, Slavomír Králik a František Ruska a tretiu priečku si vybojovali stolní tenisti z Údržby v zložení
Anton Zelinka, Miroslav Koscelanský
a Jozef Hudák. V kategórii žien zvíťazil dvojčlenný tím z Dopravy v zosta-

nistov. Do záverečných bojov o medaily postúpili dvaja najlepší zo skupín. V semifinále najprv Július Bacsó
zdolal Mariána Fottu 3:0, potom Anton Zelinka vyhral nad Mariánom Va-

Takýmto vydareným odpalom sa v súboji softbalistov prezentoval hráč tímu Line
Drivers Richard Shank.

ňom taktiež 3:0. Finále bolo hodné
dvoch prvoligistov z tímu Mokraniec,
za ktoré aktívne hrávajú naši zamest-

tuhom boji zdolal Antona Zelinku 3:2.
Na 3. mieste skončil Marián Fotta,
ktorý zvíťazil nad Mariánom Vaňom
3:1. Zaujímavý priebeh mala aj súťaž
mužov nad 50 rokov, kde šesť aktérov hralo systémom každý s každým.
Bez straty jediného zápasu s aktívnym skóre 15:3 si prvenstvo vybojoval jeden z našich najskúsenejších
hráčov Štefan Novák. Na 2. mieste sa umiestnil Cyril Sabol z Oceliarne a 3. miesto si vybojoval Ján Fotta
z Koksovne.
Ženy hrali v dvoch skupinách,
z ktorých do semifinále postúpili dve
najlepšie hráčky. Najprv Eva Kacvinská zdolala Moniku Gerovú 3:0, potom Petronela Davidová vyhrala nad
Editou Šlaukovou 3:1. Vo finále Eva
Kacvinská zvíťazila nad Petronelou
Davidovou 3:0 a v boji o 3. miesto
Monika Gerová si poradila s Editou
Šlaukovou 3:1 na sety.

ži žien (rovnaká kategória) bola najlepšia Dana Maděrová s 31 bodmi
tesne nasledovaná Adrianou Mihálovou (29 b.) a Viktóriou Lindvayovou na treťom mieste so 17 bodmi.
Najdlhším odpalom sa medzi
ženami rovnako ako vlani môže pochváliť Adriana Mihálová, ktorá po-

Odborový predák Juraj Varga odovzdáva pohár za tretie miesto v behu na 10 km v kategórii žien nad 40 rokov Viere Kisuckej.

TENIS
Trojdňový turnaj v tenise sa rozbehol
už vo štvrtok popoludní, pričom o víťazoch sa rozhodovalo v sobotňajších zápasoch. Zapojilo sa do neho
28 tenistov. Na rozdiel od minulosti
to však bola výhradne mužská záležitosť. Účastníčky tenisových zápasov
z minulých ročníkov neštartovali najmä pre zranenia. Muži sa tak rozdelili
do troch vekových kategórií, do 40 rokov, nad 40 a nad 50 rokov.
V kategórii do 40 rokov zvíťazil Oliver Tarášek, na 2. mieste sa
umiestnil Tomáš Gajdoš z úseku viceprezidenta pre predaj a marketing
a tretí skončil Róbert Weisz z RMS.
Víťazom v kategórii nad 40 rokov
sa stal Marek Galo zo závodného hasičského útvaru, ktorý vo finále zdolal Petra Štiebera z Energetiky
v pomere 7:4. Tretie miesto obsadil
Miroslav Šterdas (Zu+OV), keď jeho
súper Marián Vranay skrečoval zápas. V kategórii nad 50 rokov sa víťazom stal Miloš Fodor (útvar GM pre
environment), 2. miesto obsadil Ivan
Chmura (RMS) a tretí skončil Daniel
Tomčo (IT).

Najlepšie spomedzi nich si počínal
Ladislav Ucekaj z DZ Zušľachťovne a obalová vetva. Na svojom konte mal 10 bodov a obhájil vlaňajšie
prvenstvo, pričom prehral iba jed-

ve Eva Kacvinská a Edita Šlauková.
Na 2. mieste skončila dvojica Monika
Gerová a Petronela Davidová z Teplej
valcovne a 3. miesto obsadili Lucia
Petrovičová s Magdalénou Drabovou
z Vedenia USSK.
V súťaži jednotlivcov sa na prvých
troch priečkach u mužov do 40 rokov
umiestnili: 1. Marek Fotta (TVa), 2. Tibor Švečka (Vysoké pece), 3. Jozef
Farkaš (Spoľahlivosť zariadení). Oveľa dramatickejší priebeh mala súťaž mužov nad 40 rokov, kde v dvoch
skupinách štartovalo 8 stolných te-

slala golfovú loptičku do vzdialenosti 156 metrov. Medzi mužmi mal
najlepšiu ranu Jozef Bernát, keď sa

jeho loptička zastavila na méte 242
metrov. V súťaži „nearest to pin“ čo najbližšie k jamke si najlepšie

Cyklistická rodinka. Rastislav Piekar po dojazde do cieľa s manželkou Kamilou
a synom Rasťom.

nu partiu, keď podľahol Vendelínovi Číkovi. Druhý skončil Miroslav Savina z DZ Oeliareň s 9 a pol bodmi
a tretiu priečku obsadil Jozef Jusko
z RMS s 9 bodmi.

ročnú porážku a nakoniec zvíťazili 2:1
na sety. Zápas to však bol pomerne vyrovnaný. Prvý set vyhral Predaj 25:20,
v druhom Doprava vyrovnala na 1:1,
keď zdolali súpera so skóre 25:21.

Víťaz tenisového turnaja v kategórii nad 50 rokov Miloš Fodor z útvaru GM pre environment.

nanci z USSK druhú najvyššiu stolnotenisovú súťaž na Slovensku. Úspešnejší bol Július Bacsó, ktorý po

Turnaj v stolnom tenise družstiev mal silné obsadenie. Na stupne víťazov sa napokon dostali všetky naše firemné stolnotenisové hviezdy.

OCEĽ VÝCHODU

ako vlani, aj tento rok sa do bojov zapojilo šesť tímov a rovnaké bolo aj finále za účasti družstiev Predaja a Dopravy. Hráči a hráčky Dopravy v zápase
o prvé miesto oplatili Predaju minulo-

Scott Buckiso obsadil v golfe rovnako ako
vlani štvrté miesto.

I napriek maximálnemu úsiliu v závere
cyklistickej časovky sa musel Peter Madarasz uspokojiť medzi mužmi nad 50 rokov
s treťou priečkou.

V ťažkej pozícii sa v golfovom turnaji ocitol
viceprezident Christian Korn. Loptičku musel totiž odpaľovať z pieskoviska.

mimoriadne vydanie č. 5/2017 • strana 4

GOLF
Zatiaľ čo vlani golfisti Letné športové hry USSK otvárali, v aktuálnom
ročníku sa postarali o ich derniéru.
V nedeľu 10. septembra 2017 sa na
9-jamkovom ihrisku v Malej Ide zišlo
23 hráčov, vrátane štvorice žien. Súťažili v dvoch kolách v dvoj a trojčlenných skupinách na 18 jamkách
s úpravou hendikepu. Medzi mužmi
si v súťaži na rany brutto najlepšie
počínal Ladislav Straka, keď so skóre 78 bodov obsadil prvé miesto.
Zaujímavosťou turnaja bolo, že o jeho víťazstve rozhodla pri rovnosti
bodov s druhým Gabrielom Holubom
len jedna rana na najťažšej jamke
č. 8. Tretí skončil Miroslav Maďar so
skóre 86 rán.
V kategórii stableford so započítaním hendikepu si najlepšie počínal Dovdon Tugsbayar, na druhom
mieste bol Ladislav Straka a tretí
skončil Miroslav Kiraľvarga. V súťa-

Volejbalisti Dopravy oplatili svojim súperom minuloročnú finálovú prehru a obsadili prvé miesto.

počínal Gabriel Holub. Jeho loptička sa po odpale zastavila 2,69 met ra od jamky.

ŠACH
Tradičnou súčasťou Letných športových hier U. S. Steel Košice je aj
turnaj v šachu. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo 12 súťažiacich.

VOLEJBAL
Aj tento rok sa účastníci mix-volejbalového turnaja stretli v telocvičniach na
Jedlíkovej ulici v Košiciach. Podobne

Rozhodovalo sa preto v skrátenej hre.
V nej Predaju došli sily a tak Doprava
zvíťazila 15:8, čo znamenalo zisk prvého miesta. Na treťom mieste skončilo
družstvo Energetiky.

Pripravili: Milan KATUNSKÝ a Ladislav KEREKEŠ
Foto: Arpád KÖTELES, Peter JESENSKÝ
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