
 

Hokejový pohár riaditeľa CVČ Elán zostal doma, jednotka aj organizátorom 

 

Radosť z každej vydarenej akcie, streleného gólu, skrotenia puku brankárom -  tým 

všetkým bol priam presiaknutý hokejový turnaj prípraviek, konkrétne tretiakov “zéeškárov“, 

O pohár riaditeľa Centra voľného času Elán v Ružomberku.  

Chutný hokejový zákusok na ružomberskom zimnom štadióne ponúkli deťúrence 

z domáceho MHK, ktorým robili spoločnosť ich rovesníci z HK Slovan Gelnica, HC Zlaté 

Moravce a MHK 32 Liptovský Mikuláš. 

Víťazom podujatia sa stal domáci tím, ktorý základ svojho celkového triumfu položil 

víťazstvom v derby s Liptovským Mikulášom 8:6, ktorý otváral zápasový itinerár. Potom  

domáci hokejisti rozstrieľali Gelnicu 21:2 a bezproblémovo si poradili aj so Zlatými 

Moravcami po výsledku 14:3. Na konečnom druhom mieste skončil Liptovský Mikuláš, tretia 

priečka patrila Zlatým Moravciam a štvrtá Gelničanom. Hralo sa na šírku klziska 2x15 minút 

paralelne na dvoch ohraničených plochách. Vždy tie isté kluby rozdelené na dve polovice 

hráčov, výsledky týchto zápasov sa sčítali do jedného výsledku, ktorý išiel do tabuľky.   

„Bol to pre nás deviaty turnaj v sezóne a prvý víťazný,“ hodnotil  tréner 

Ružomberčanov Roman Hollý, ktorého asistentom je Miroslav Tarageľ a brankárov má na 

starosti Ján Žiak. „Všetci hrali s chuťou, v každom zápase predviedli viacero pekných akcií, 

proste bolo radosť sa na nich pozerať. Poďakovať sa chcem aj rodičom, nezištným 

pomocníkom po sponzorskej a organizačnej stránke, ktorí sa tiež ukázali ako výborní 

hostitelia, keď doma napiekli sladkosti, zvlášť na odbyt šli šišky.“ 

Vysoko dôstojnú úroveň malo aj slávnostné vyhodnotenie turnaja. Nachystané 

poháre, medaily a sošky pre individuálne ocenených lákali oči i objektívy fotoaparátov. Pohár 

si odniesli nielen tri najlepšie kolektívy, ale aj štvrtý v poradí a medaily sa na hrudi hrdo 

vynímali všetkým účastníkom, ktorých počet o jedného prevýšil stovku. Vskutku unikátny jav, 

za čo si organizátori zasluhujú veľkú pochvalu.  

Za najlepšieho útočníka turnaja vyhlásili Emku Lackovú z Gelnice, najlepším 

obrancom sa stal Ronald Kubáň z Liptovského Mikuláša, najproduktívnejším hráčom 

Dominik Herda zo Zlatých Moraviec a cenu pre najlepšieho brankára si prevzal 

Ružomberčan Šimon Pelach, ktorý neinkasoval ani raz! 


