
Trenčianski basketbalisti na Vianočnom turnaji na 2.mieste.  

 

Pred Vianocami sa v Trenčíne uskutočnil jubilejný 5. ročník Vianočného basketbalového 

turnaja. V mestkej športovej hale na Sihoti sa odohralo behom jedného dňa 11 basketbalových 

zápasov. Podujatie prilákalo na tribúny približne 400 divákov počas celého dňa, ktorí sa prišli 

pozrieť na zápasy 140 aktívnych basketbalistov, smečiarku exhibíciu a kúzelníka z loptou 

Martina Leca alias „Dat s da Show“ z Košíc. 

 

 „Možno sa každý rok opakujem, ale v prvom rade musím poďakovať hlavne sponzorom, bez ktorých 

by sa táto akcia pre deti neuskutočnila“, povedal na úvod organizátor podujatia Tomáš Vavro a 

pokračoval: „Osvedčilo sa nám minuloročné zapojenie detí do turnaja a myslím si, že v Trenčíne pre 

mladých basketbalistov bol prvý krát organizovaný takýto turnaj s takým veľkým počtom hráčov. Hoci 

sa turnaj uskutočnil tesne pred Vianocami, veľmi ma potešila prítomnosť rodičov detí nielen 

z Trenčína, ale pricestovali aj z Uherského Brodu, Trnavy, Nitry, Partizánskeho, či Prievidze. Tiež by 

som sa chcel poďakovať rozhodcom, spoluorganizátorom, trénerom a všetkým ľuďom, ktorí pomohli 

zorganizovať a podporiť túto akciu.“ 

 

Tradičný exhibičný zápas tento rok nahradila exhibícia smečovania do koša, na ktorú sa tešili hlavne 

deti. Divákov v hľadisku svojimi kúskami s loptou prišiel pobaviť kúzelník s loptou Martin Leco.  

„To čo tento rok predviedli chlapci na exhibícii smečovania som už dlho nevidel, ale ja osobne si 

najviac vážim účasť Martina Leca, ktorí cestoval až z Košíc, aby prišiel pobaviť deti a divákov nielen 

svojimi neskutočnými kúskami s loptou, ale aj smečovaním do koša“, povedal Tomáš Vavro. 

Hoci išlo iba o exhibičné smečovanie do koša, na základe potlesku a vyskotu v hale sa víťazom stal 

domáci hráč TJ Štadión Trenčín Rastislav Mrázik za smeč do koša, kedy preskočil spoluhráča pod 

košom.  

 

Aj tento rok basketbalový klub TJ Štadión Trenčín ocenil na turnaji hráča cenou „ Klubový talent 2012“. 

Ocenenie získal Matej Guza z kategórie mladších žiakov. Matej nevymeškal od začiatku sezóny ani 

jeden tréning, na zápasoch patrí medzi opory v družstve a svojim prístupom, nasadením 

a povzbudzovaním svojich spoluhráčov si túto cenu právom zaslúži“, dodal tréner mladších žiakov TJ 

Štadión Trenčín Andrej Trnka. 

 

Okrem turnaja minibasketbalistov a mladších žiakov sa vo večerných hodinách uskutočnil aj turnaj 

„Priateľov basketbalu“, ktorého sa zúčastnil bývalý reprezentant a odchovanec trenčianskeho 

basketbalu Michal Opatovský, ktorý nám povedal svoje dojmy z turnaja: „Turnaj sa mi veľmi páčil, 

stretol som sa s kamarátmi, ktorých som dlho nevidel. Páčili sa mi zápasy detí a trochu som si 

zaspomínal ako sme kedysi trénovali a hrali zápasy vo veľkej hale ešte ako kadeti a juniori. Dúfam, že 

v Trenčíne opäť vyrastú nové basketbalové talenty, na ktoré sa budem môcť prísť pozrieť.“  

 

Výsledky turnaja minibasketbalisti: 

Semifinále: Uherský Brod  49 – 31 Nitra, Trenčín 73 - 9 Trnava 

O 3. miesto: Nitra 87 – 20 Trnava  

Finále: Trenčín 14 – 69 Uherský Brod 

Poradie: 1. BK TJ Spartak Uherský Brod, 2. Patriot Trenčín, 3. BKM SPU Nitra 4. MBK AŠK 

Slávia Trnava 

Najlepší hráč turnaja minibasketbalisti: Jakub Neděla (BK TJ Spartak Uherský Brod) 

Výsledky turnaja mladší žiaci: 

Semifinále: Trenčín 111 – 13 Trnava, Partizánske 26 - 54 Prievidza 



O 3. miesto: Partizánske 121 - 14 Trnava  

Finále: Trenčín 41 – 49 Prievidza 

Poradie: 1. BC Prievidza mládež, 2. TJ Štadión Trenčín, 3. TJ Iskra Partizánske 4. MBK AŠK 

Slávia Trnava 

Najlepší hráč turnaja mladší žiaci: Nikolas Halfon  (BC Prievidza mládež) 

Klubový talent 2012: Matej Guza (TJ Štadión Trenčín) 

Turnaj priateľov basketbalu (muži): 

1.zápas: Bývalé hviezdy 57 –  41 Súčasné hviezdy 

2.zápas: Pizzéria Castello Trenčín 58 – 43 Bývalé hviezdy 

3.zápas: Súčasné hviezdy 60 – 43 Pizzéria Castello Trenčín 

 

*Poradie: 1. Súčasné hviezdy, 2. Bývalé hviezdy, 3. Pizzéria Castello Trenčín 

 

Najlepší hráč turnaja priateľov basketbalu: Andrej Uhrín (Súčasné hviezdy) 

 

* o poradí družstiev  rozhodla posledná strela turnaja 0,4 s pred koncom. 

 


