
Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiakov stredných škôl

V dňoch 7-8.6. 2011 sa študenti SPŠ Stavebnej O.Winklera v Lučenci, ako víťaz
banskobystrického kraja, zúčastnili na školských majstrovstvách Slovenska v basketbale v
Handlovej. Spolu s našimi žiakmi sa predstavili jednotliví víťazi svojich krajov – Bratislava,
Komárno, Sereď, Dolný Kubín, Svit, Košice a domáca Handlová. Po úvodnom žrebovaní
bolo jasné že lučenskí chlapci si zmerajú sily s Dolným Kubínom, Handlovou a Košicami.

 V prvom zápase proti Dolnému Kubínu naši hráči jasne dominovali a zvíťazili
presvedčivo 62-37.

Pred druhým zápasom s domácou Handlovou mali hráči na oddych len 15 minút. Po
vyrovnanom boji rozhodla posledná štvrtina, kde už dominovali hráči Handlovej z dôvodu, že
našim hráčom v závere došli sily (na lavičke sme mali len 2 hráčov, zatiaľčo Handlová až 7),
a tak sme nakoniec prehrali o 15 bodov, 47-62.

Pred rozhodujúcim tretím zápasom v skupine s Košicami, chlapci vedeli, že postup do
semifinále im zabezpečí iba víťazstvo. Do zápasu vstúpili bojazlivo a počas celého polčasu
sme prehrávali, dokonca aj o hrozivých 16 bodov. V druhom polčase však naši chlapci začali
hrať „svoju hru“, a pomaly ukrajovali z náskoku súpera, a 90sekúnd pred koncom sa dokonca
ujali vedenia 44-41. Následná body Košíc a nepresnosť hráčov Lučenca v koncovke
spôsobila, že sme tento zápas nakoniec nešťastne prehrali 44-48.

Na druhý deň sme tak hrali už len zápas o 5 miesto, kde po úpornom boji naši chlapci
zvíťazili nad hráčmi Svitu 52-51, keď tesne pred koncom premenil obe šestky talentovaný
Mag.

Chlapcom za predvedené výkony a bojovnosť v zápasoch ďakujeme a blahoželáme
k peknému 5.miestu.

Konečné poradie tímov:
1.Gymnázium Bratislava
2.SOŠSHandlová
3.Športové gymnázium Košice
4.Gymnázium Sereď
5.SPŠS O.Winklera Lučenec
6.SOŠS Svit
7.Gymnázium Komárno
8.Gymnázium Dolný Kubín

SPŠS O.Winklera reprezentovali:

Filip Mázor
Marcel Hiadlovský
Martin Trcka
Martin Bukovec
Simeon Jakckuliak
Ivan Kukla
Norman Salaj
Július Mag

Vedúci družstva: Mgr. Vojtech Kováč ml.
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