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Aktuality
15.11.2019 CZECH JUNIOR 2019. Orlová je dejiskom ïalšieho turnaja juniorského okruhu, kde sa zúèastní Dáša. V
prvom kole ju èaká Srbská reprezentantka Sara Loncar, tak držte palace. V •ažkej konkurencii hráèov z okolitých krajin sa
turnaja zuèastní i Anglicko, Nemecko èi Ukrajina. Za Slovensko bude Dáša jediná hráèka na tomto významnom turnaji.
Peter
Výsledky môžete sledova• TU .

7.11.2019 Slovak Junior 2019. Naša Dáška nastúpila na medzinárodnom turnaji v prvom kole proti dánske hráèke
Carina Hartvig trocha s rešpektom no po štvrtine hry sa osmelila a prvý set prehrala 22 : 24. No v druhom sete bol zápas
vyrovnanejší , ale len do poloviny setu. Prišlo nieko¾ko vlastných chýb a prehra 13 : 21. V každom prípade bojovný a odvážne
vedený zápas na ktorý bolo rados• sa pozera•. Dáša predviedla svedomitý výkon a peknú hru pri ktorej súperke nedarovala
ani bod zadarmo. PeterHra• pred tak ve¾kým publikom niekedy zväzuje ruky aj nohy. Je to nároèné aj pre profesionálnych
hráèov. Zvládla si to super, Dáša.

4.11.2019 III.liga - výsledky po 5.kole. Máme tu aktuálne výsledky po 5.kole našej sú•aže. Vïaka dobrým výkonom a trochu
š•astia v koncovkách, keï sa koneène zaèali tesné výsledky obraca• v náš prospech, sme si udržali 5.pozíciu v tabu¾ke a zvýšili
sme si trocha náskok pred tímom pod nami. Tam sa situácia trocha zmenila. Mužsvo pod nami (DBK) vystriedala Ilava.
Tu je celková tabu¾ka:Ïalšie kolo hráme v Ilave 23.11.2019. Teším sa. Roman

26.10.2019 GP - A U15 Košice. Na turnaj sme cestovali už v piatok, aby sme boli ráno fit. Timea vyhrala prvé kolo, keï po
prvom celkom neistom sete druhý vyhrala presvedèivo a isto. Druhý zápas s nasadenou hráèkou mal výborné momenty a
Timea do toho vložila všetko, po tuhom boji smutný koniec. Juraj v prvom kole mal behavého hráèa, ktorého napokon
porazil svojou technikou. Ïalší zápas mal nasadeného Gregora v prvom sete si viedol presvedèivo, no v druhom viedol
celý set neustále o dva body. Stav zápasu bol 18 : 14 pre nášho Jura, bohužia¾ po pár našich chybách Juraj prehral a v
tre•om sete už to nebolo ono, množstvo chyb priviedlo Jura k prehre i keï mu k ví•azstvu chýbali tri body. Stav 12 : 21, 21 : 19,
21 : 11, škoda. Michal bol na turnaji prvý náhradník, bohužia¾ pricestovali všetci nominovaný hráèi a Michal nemohol štartova•.
Chybu treba h¾ada• v kvalifikácii kde mal Michal vyhra•, alebo v letnej príprave kde oproti bratovi nabehal tak jedno
percento. Ale to už je na zamyslenie pre Michala. Celkovo treba poveda•, že naši sú pripravený vyhráva• zápasy. Pekný
turnaj a ve¾a srandy v aute bez topánok.
Peter
26.10.2019 III.liga 5.kolo, Bratislava. Náš tím vycestoval v sobotu do Bratislavy vo výbornom zložení, mladícka bojovnos•
preložená rozvahou a skúsenos•ou starších harcovníkov. Príchod bol trocha rozpaèitý, keïže v hale, kde sme mali hra• boli
èerstvo nama¾ované èiary a museli sme h¾ada• náhradné miesto. Presunuli sme sa do haly Agrofert, kde sme s malým
oneskorením zaèali hra•.
Prvým súperom bol Fénix Ba, tretí tím v priebežnej tabu¾ke. Toto, ale aj ostatné stretnutia boli plné tesných výsledkov, kde
len pár košíkov rozhodovalo o celkovom výsledku. Aïo zaèal hru opatrnejšie a stratil tesne prvý set 22:20, potom sa otriasol a
už celkom v pohode porazil súpera. Henrik s Oliverom hrali trojsetový zápas, ktorý rozhodoval o remíze. V tre•om sete sa
im podarilo zví•azi• 22:20. Takisto Pe•o Š. s Michalom D. hrali druhý, ve¾mi tesný set 22:20. Nakoniec sa teda podarilo uhra•
remízu 4:4, aj keï sme pri troche š•astia mohli aj zví•azi•.
Ïalším súperom bola Koliba Ba. Predposledný tím v tabu¾ke by nás nemal potrápi•, èo sa aj potvrdilo. Aïo odohral peknú
dvojhru, kde súperovi nedovolil pomýš¾a• na výhru. Nina odohrala podobný zápas a s preh¾adom zví•azila. Matúš tesne prehra
prvý set 24:22, v druhom sa otriasol a zabojoval, no o náskok prišiel nepochopite¾nou stratou asi 7 bodov za sebou a
nakoniec zápas prehral. Svoj výkon však napravil v poslednom stretnutí, kde sa z tejto prehry otriasol a odohral ve¾mi pekný
zápas. Dievèatá odohrali tesnú štvrohru, v druhom sete vyhrali 23:21. Mix sme v tomto stretnutí kupodivu prehrali.
Celkové skóre 5:3 v náš prospech.
Posledným súperom bolo DBK Ba, v tabu¾ke hneï pod nami. Boj o poradie sme zaèali hneï s 2-bodovým náskokom.
Skreèovali nám totiž 1.dvjohru aj štvorhru. Matúš odohral peknú dvojhru, kde však nakoniec v tre•om sete prehral
21:19.Podal však pekný bojovný výkon. Aïo odohral podobný bojovný zápas, kde v tre•om sete prehrával 17:19, dotiahol
súpera, no nakoniec prehra 21:19. Prekvapením bola Nina. Bojovala nároèný zápas, ktorý však asi prebiehal viac v hlave
ako na kurte. Prvý set vyhrala 21:14, druhý prehrala 21:13. Potom prišiel tretí set a za stavu 15:10 v prospech súperky ten
boj v hlave Nina nakoniec vyhrala. Vstala z popola ako fénix a dotiahla súperku, nakoniec set vyhrala 21:17. Som rád,
že naši mladí hráèi zažívajú takéto zápasy, pretože práve na nich dokážu rás•. Nielen na kurtoch, ale aj v živote, keï zistia,
že vždy stojí za to vsta• a bojova• ïalej. Super Nina, teší ma, že nám rastie v tíme skvelá hráèka, ktorá dokáže plne nahradi•
Dášu, ktorá odišla z tímu do vyššej ligy.
Ešte chcem vyzdvihnú• výkon dievèat v poslednej štvorhre, kde sa rozhodovalo o remíze alebo našej výhre. Bol to z našej
strany krásny zápas, kde dievèence súperkám nedali šancu. Za povzbudzovania celého tímu (viï foto) sme vyhrali 21:9
a 21:9. Celkové skóre proti DBK Ba 5:3 v náš prospech.
Všetkým chcem poïakova•, celkovo mám ve¾mi dobrý pocit z tohto kola. Bojovali sme ako tím, každý sa sanžil, aj keï sa niekedy
nedarilo. A výsledky sú už len taká èerešnièka na torte. Roman

25.10.2019 Badminton Europe. Zaujímavý èlánok o Milanovom úspechu v Egypte si môžete preèíta• na stránkach
Badminton Europe. Klikajte TU . Roman
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20.9.2019 Výkon roka. Tak by sa dalo oznaèi• Dášine pôsobenie na GP A Dospelých v Bratislave. Neuverite¾nú rados•
spôsobila Dáša trénerovi, mne a mnohým ïalším, keï v •ažkom finálovom zápase proti 2.nasadenej hráèke N.Bálintovej
vyhrala v trojsetovej bitke (17:21, 21:15, 23:21) celú sú•až. Dáša, myslím, že si zúroèila každý odbehnutý meter navyše, každý
odohratý košík navyše, každú minútu strávenú na kurte navyše. Ak sa budeš aj naïalej takto snaži•, možno sa ti podarí zaradi• sa
medzi také hviezdy, medzi akými si na fotke. Ve¾ká gratulácia. (... ale nezaspi na vavrínoch a makaj na sebe ešte tvrdšie
ako doteraz) Roman

20.10.2019 Badmintonový víkend. Skvelý badmintonový víkend zažívajú túto sobotu a nede¾u hráèi nášho klubu. Prvým
víkendovým úspechom je hra Milana L. na turnaji v Egypte. Skvelá
forma a hracia pohoda ho priniesla až do dnešného finále. Držíme palce
pri boji o titul. Výsledky môžete pozrie• TU . Roman
Ïalší úspech je turnaj dospelých v Bratislave, kde vycestovali Matúš È., Dáša Š., Dodo M. (v strede fotky), Nina Š. a Matúš O.
Nie všetkým sa podarilo zahra• to, èo majú natrénované, no s ich výkonmi som spokojný. Najviac sa darí našej Dáši, ktorej sa
hrá zrejme v bratislavskej hale skvelo. Je treba poveda•, že pracovitos•, poctivos• a úsielie vynaložené na tréningu sa vždy
prejaví aj vo výsledkoch. Dáši sa podarilo vo svojich šestnástich rokoch prebojova• na áèkovom turnaji dospelých medzi
štvoricu najlepších, kde po ceste do semifinále porazila najprv šiestu nasadenú A. Bálintovú a potom aj prvú nasadenú
hráèku turnaja K.Šarišèanovú. Držíme palce na ceste do finále. Výsledky sledujte TU .
Peter

14.10.2019 Trening Kubrá. Naši najmenší na prvom tréningu v opravenej telocvièni, tak budeme dúfa•, že v krátkom èase
sa niektorí športovci postavia na stupne ví•azov. Peter
12.10.2019 GP A U19 B.Bystrica.Výsledky si môžete pozrie• TU . A boli moc pekné, Matúš O, Matúš È, Dodo, Andrej, Marko
Nina a Dáša podali super výkony a urèite získali hromadu plodných skúseností. Bojovný výkon všetkých hráèov nášho klubu
bol priam príkladný. Nieko¾ko troj-setových zápasov, dokonca Nina s Dášou prehrávali v tre•om sete 16 : 20 a vyhrali 22 :
20, no jednoducho paráda. A ak k tomu pridáme Dáškine ví•azstvá nad hráèkami Streharski, Foltanová a
Chmurovièová a jej postup ako nenasadenej medzi 4 naj hráèky v kategórii 19 keï patrí do sedemnás• roèných, je to
opravdu úspech. Nutno spomenú• i úspešný tretí set Doda 21 : 14 ktorý odohral v hernej istote profesionála. Tak pre
všetkých palec hore. Marcel a Peter

12.10.2019 BQ U15. Dnes sme v Bratislave vybojovali 2 miestenky na A turnaj. Jurko obsadil 3.miesto a Timea v silnej
konkurencii 5., postupové miesto. Darilo sa v mixe, kde Jurko s Timeou vyhrali zlato. Vo štvorhre Timea s Emou získali
striebro. Táòa s Barborkou M. a rovnako Mišo s Jurkom vystúpali na 3.miesto. Videli sme ve¾a pekných zápasov. Tomáš.

9.10.2019 Telocvièòa Kubrá tesne pred prvým tréningom. Posledné prípravy v telocvièni, aby zajtrajší tréning mohol zaèa•.
Úchyt na sie• vïaka šikovným nápadom a rukám p. Šuleka a p. Štroffeka je hotový. Zajtra môžeme zaèa•. Vïaka za èas a námah
ktorú ste tomuto boli ochotní venova•. Roman
7.10.2019 Behanie. Takáto zima bola , až boli všetci zababušený, no tých odvážlivcov bolo málo - Ninka, Barbora, Petra,
Zuzka, Jakub, Šimon, Juraj, Matúš a Marek. Všetci ostatný by sa rozpustili èi zamrzli. Peter
30.9.2019 Trénovanie. Dnes je tréning o 16.00 pri škole v Kubrej. Potom 1.10.2019 o 17.00 a 18.00 v Tren. Turnej. Ïalej
3.10.2019 o 16.00 a 17.30 v Tren. Turnej . V pondelok 7.10.2019 o 16.00 pri škole v Kubrej. Ïalej 8.10.2019 o17.00 a
18.00 v Tren. Turnej . A od štvrtka 10.10.2019 je tréning normálne. To už všetci poznajú , tí ktorí zabudli to nájdu v kolónke
tréningy.
Peter
28.9.2019 GP A U13, Zvolen. Dnes bojuje Jurko a Marek na "áèkovom" turnaji. Veríme, že sa bude dari•. Juro obsadil v
silné konkurencii ve¾mi pekné tretie miesto. Roman.
25.9.2019 Telocvièòa. Blížime sa k finále. Naša telocvièòa už dostala èiary, ešte závereèný lak a týždeò schnutia a môžeme
nabehnú• na kurty. Èiary sú zelenej farby. Roman
23.9.2019 Tréningy - upresnenie.
Pondelok
všetky skupiny
16:00
pri telocvièni Kubrá - bez rakiet
Utorok

skupina 1,2,3
skupina 4,5,6
17:00 - 18:00
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18:00 - 19:00
Tr. Turná
Tr. Turná
Štvrtok

skupina 1,2,3
skupina 4,5,616:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Tr. Turná

Tr. TurnáProsím buïte presní, aby sme maximálne využili èas, na ktorý máme vyèlenenú telocvièòu.
22.9.2019 II. LIGA Bratislava. Náš tím bol dnes v takmer plnej zostave, èo nás ve¾mi potešilo. Prvým dnešným súperom bolo
družstvo Žiliny, ktoré malo ambíciu prekvapi• nás. Po vyrovnaných zápasoch sme nakoniec zví•azili tesne 5:3, kedže sme
vyhrali všetky štvorhry a ženskú dvojhru. v druhom zápase sme si zmerali sily s tímom z Púchova. Opä• sa nám moc
nedarilo v dvojhrách /vyhrali sme zase iba jednu/ a bohužia¾ tentokrát sme nedokázali vyhra• všetky štvorhry a tak sme iba
remizovali 4:4. Vzh¾adom na to, že sme v priebežnej tabu¾ke boli práve s Púchovom na delenom druhom mieste, stav v
tabu¾ke teda zostáva nezmenený. Dòa 24. 11 nás èaká finále a veríme, že budú môc• prís• všetci hráèi a budú v ideálnej
forme. Juro
21.9.2019 VENDRYNÌ. Medzinárodný turnaj družstiev v kategóriách: 11 - 13 - 15 - 17 - 19. Dohromady plánujeme odohra•
70 zápasov. Tak držte palce sám som zvedavý.
A ako to dopadlo- jednoducho super. Po¾skú PSCZYNU
porazili ú - 11 4 : 3, ú - 13 4 : 3, ú - 15 2 : 5, ú - 17 5 : 2, ú - 19 4 : 3. Celkový výsledok 4 : 1. Èeskú VENDRYÒU s
porazili ú - 11 5 : 2, ú - 13 4 : 3, ú - 15 4 : 3, ú - 17 6 : 1, ú - 19 5 : 2. Celkový výsledok 5 : 0. Po¾sko porazilo Èesk
koneèné poradie bolo Kubrá prvé miesto, Polsko druhé a Èesko tretie. Celkom sme odohrali 152 setov a spotrebovali
82 košíkov. Opravdu ve¾ké množstvo pekných bojových zápasov, pochvalu zaslúžia opravdu všetci, moc super. Pekný bol
zápas Matúša O. ktorý prehrával v tre•om sete 20 : 10 a dokázal vyhra•, ale takýchto zápasov bolo mnoho. Poïakovanie
patrí rodièom, ktorý boli nápomocný. Moc všetkým ïakujem.
Peter
21.9.2019 III. LIGA Trenèín. Dnes sme hrali 4.kolo III.ligy. Hralo sa v Trenèíne a náš klub bol usporiadate¾om. Vzh¾adom na
súbežný turnaj v ÈR a zopár chorôb sa nám nepodarilo postavi• družstvo v plnej sile. Na zaèiatku nás posilnil Henrik a Pe•o
Š., no neskôr museli odís• a kolo sme dohrávali len so 4 mužmi. U dievèat to bolo horšie, Ma•a kôli zranenej nohe figurovala na
súpiske len proforma, aby Janka mohla hra• mix, kde sme mali väèšiu šancu na bod ako v ženskej dvojhre. Takže každý zápas
sme zaèínali s hendikepom 0:2. Prvý zápas proti Filozof BA sme vyhrali 6:2. Ïalej sme hrali proti mladému tímu Spoje C
BA, tam sme hrali síce tesné zápasy, no navrch mal súper, celkové skóre 0:8. Posledný zápas sme mali súpera Spoje
B BA. Tam sme vyhrali len mix (Michal a Janka), koneèné skóre 1:7. Všetkým ïakujem za snahu na kurtoch a pomoc pri
oganizácii tohto kola, zvláš• Michalovi D. za technickú podporu (PC, tlaèiareò, ...). Verím, že ïalšie kolo už nastúpime v lepšej
zostave a budeme silnejším súperom pre ostatné družstvá. Roman
16.9.2019 Tréning- behanie. Dnes nás bolo spolu 22 a k tomu 2 kyselky, a 2 hry . Ubehnú• dvakrát kyselku je opravdu
drina, tak super pre toho kto to dokázal. A moc všetkým ïakujem za darèek z ktorého mám ve¾kú rados•, moc dík. Peter
14.9.2019 BQ U13 Bratislava. Dnes bojujú o kvalifikáciu na "Aèkový" turnaj naši mladí badmintonisti. A je potreba poveda•
jasne, že mnohý nebojovali zo súperom, ale sami zo sebou. Zo svojí istotou, a z dôverou v svoje schopnosti. Nejde len o
výhru, ale o potvrdenie toho èo som natrénoval, toho èo viem a uvedomi• si svoje rezervy aby som bol nabudúce lepší.
Každému z nás nieèo v živote nejde, ale chtít to prekona• zlepši• sa dáva naše mu poèínaní význam. Marek sa prebojoval na
celo-statní turnaj ako jediný a to je super moc blahoželám. Po turnaji sa nám stala celkom ojedinelá udalos• na chvilku
nás uchvátilo UFFO - nikto tam nezostal.
Peter

13.9.2019 Jarmok. Skupinka dobrodruhov sa vybrala s Pe•om na jarmok do Nového Mesta n/V. Rozhodli sa vyskúša•, kto
z nich má najsilnejší žalúdok a vyrží aj ten najstrašnejší kolotoè, ktorý tam bude.

12.9.2019 Telocvièòa. Partia majstrov pracuje ako vèelièky. Telocvièòa dostáva nový vzh¾ad. Tešíme sa.
11.9.2019 Myšlienka. Tak som sa pred dvoma dni pozeptal, kto vie èo je za významný dátum 11.9. a musím poveda•, že naši
hráèi vedeli a to je super. Boli sme na prvom turnaji BQ - 17 a domnievam sa, že to bolo výborné. Postúpil len Aïo ale
mnohý podali moc dobré výkony, Matúš, Barbora, Timea atd. Tréningy nám fungujú aj cez zvýšený poèet hráèov na
ihrisku, no musíme to zvládnu• dokia¾ nám neopravia našu telocvièòu. V pondelok na behaní nás teda moc nebolo a preto
tým èo prišli patrí pochvala. Myslím si, že sme urobili za posledné obdobie dos• dobré prace, preto by sme si mohli oddýchnu•
a zabavi• sa v piatok na Novomestskom jarmoku. Kto bude chcie• tak môže is• so mnou, v piatok 13.9.2019 na stanici pri
Madove o 14. 20 hod, bude treba trocha kapesného na nejaký ten kolotoè. Tak poïme a• to roztoèíme.
Peter
9.9.2019 Telocvièòa. Rekonštrukcia pokraèuje ...
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8.9.2019 BQ U17 Žilina. Dnes sa naši badmintonisti vybrali na prvý turnaj po letných prázdninách. Vycestovali na
kvalifikaèný turnaj do Žiliny. Dúfam, že sa darilo.
7.9.2019 Hádanka. Pozrite sa na fotku a skúste poveda•, èi niekoho poznávate.

6.9.2019 Tréningy - upresnenie.
Pondelok
všetky skupiny
16:00
pri telocvièni Kubrá - bez rakiet
Utorok

skupina 1,2,3
skupina 4,5,6
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
Tr. Turná
Tr. Turná
Štvrtok

skupina 1,2,3
skupina 4,5,616:00 - 17:30
17:30 - 19:00
Tr. Turná
Tr. TurnáProsím buïte presní, aby sme maximálne využili èas, na ktorý máme vyèlenenú telocvièòu.
4.9.2019 Telocvièòa Kubrá. Dnes som bol pozrie• ako postupujú práce na rekonštrukcii našej telocviène. Dostáva už
pomaly fazónu. V pondelok dovezú parkety a majstri mi povedali, že by to mohli stihnú• pred koncom septembra. Akurát
lak musí asi týždneò schnú•.
3.9.2019 1.tréning T.Turná. Dnes sme zaèali jesennú èas• sezóny. Prvý tréning si snáï nenechal ujs• nikto. Bolo to o to
nároènejšie, že sme mali spojené všetky tréningové skupiny dohromady. 28 ¾udí na 4 kurtoch naraz. Ale pred samotnou
hrou sme dostali poriadne do tela nekoneènou sériou šprintov.

2.9.2019 Prvý Tréning. V pondelok 2.9.2019 zaèína tréning pre všetky skupiny o 16:00 ved¾a našej rozbúranej telocvièní (zn.
rakety netreba bra•). V utorok je tréning v Trenèianskej Turnej od 17:15 do 19:00 pre všetky skupiny. Vo štvrtok je tréning v
Trenèianskej Turnej pre skupinu 1,2,3 od 16:00 do 17:30 a pre skupinu 4,5,6 od 17.30 do 19:00. Rovnaký plán tréningov
bude poèas celého septembra a budeme pevne dúfa•, že telocvièòa bude pripravená na náš ïalší tréningový proces. Bez
dobrej prípravy sa nemôžeme radova• z pocitov badmintonových ví•azstiev. A veríme, že ví•azstiev bude prichádza• stále viac.
Peter
31.8.2019 Biograd na moru. Závereèný deò. Je nutné poveda•, že sme urobili kus dobré práce, plné za•aženie, ve¾a
úderov, mnoho zápasov. Všetci úèastníci dali zo seba maximum a nebolo to málo, nároènos• bola veliká a keï k tomu
pridáte teplo tak to je fakt drina. Sedem kurtov stále plno obsadených, vždy ráno mnoho kilometrov nabehnutých pri
rozcvièke. Všetkých môžem obrovsky pochváli•, lebo zvládnu• takýto nároèný týždeò nedokáže bábovka, ale len ten šikovný
mládenec a šikovná dievèica. Všetkým patrí poklona za nádherné vz•ahy k sebe navzájom . Dokázali sme si vzájomne
pomoc, obslúži• sa, dopria• druhému a to v dnešnom svete isto nieje málo. Ani raz nebolo treba opakova• príkaz, všetci boli
vždy tam kde mali by• a porušení pravidiel sa nedá vôbec hovori• jednoducho zlatí mladí ¾udia. Som rád za èas strávený s tak
vzácnou partiou priate¾ov. Poïakovanie a patrí i dospelým aj keï vlastne to mnohdy nebolo pozna• kto je kto. Dadke, Aïke,
Evke, Mirovi, Marcelovi, Emovi, Jurovi moc ïakujeme, že boli s nami. Myslím si, že nie je moc ¾udí na tomto svete ktorí mali
možnos• pozna• tak krásne vz•ahy a priate¾stvá.
Juro a Peter
http://www.badmintontrencin.sk
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30.8.2019 Biograd na moru. K tejto fotke zatia¾ nemám žiadne info, ale vyzerá to na riadnu rozlúèkovú párty. Fotka je
èerstvá, dostal som ju o polnoci. Roman

28.8.2019 Biograd na moru, 5.deò. 7 282 tvrdých smeèov odohral náš oddiel, intenzívny nároèný tréning zvládli všetci. Preto
poobedòajšia zmrzlina všetkým výborne sadla. Len Dáška, ako je vidie• na fotke, sa za tú zmrzlinu chcela schova•. Potom sme
si všetci posedeli v plážovom bare, kde sme mohli pri stole sedie• s nohami ponorenými vo vode. Pred veèerou sme oslávili
Ninkine 11te narodeniny a potom sme si dali v telocvièni riadne do tela. Niektorí sa boli po veèernom tréningu kúpa•, ale
bohužia¾ ich miestna polícia vykázala z bazénu. Takže opä• krásny deò v kolektíve šikovných, krásnych a pracovitých priate¾ov
PS: v sobotu je to jasné, ráno sa zobudíme, dáme si krátku 18 kilometrovú rozcvièku a po raòajkách vyrazíme smer
Záhreb, Maribor, Graz, Viedeò a Trenèín. Juraj, Martin, Matúš a Peter

28.8.2019 Prvý Tréning. V pondelok 2.9.2019 zaèína tréning pre všetky skupiny o 16:00 ved¾a našej rozbúranej telocvièní
(zn. rakety netreba bra•). V utorok je tréning v Trenèianskej Turnej od 17:15 do 19:00 pre všetky skupiny. Vo štvrtok je
tréning v Trenèianskej Turnej pre skupinu 1,2,3 od 16:00 do 17:30 a pre skupinu 4,5,6 od 17.30 do 19:00. Rovnaký plán
tréningov bude poèas celého septembra a budeme pevne dúfa•, že telocvièòa bude pripravená na náš ïalší tréningový
proces. Bez dobrej prípravy sa nemôžeme radova• z pocitov badmintonových ví•azstiev. A veríme, že ví•azstiev bude prichádza•
stále viac. Peter
27.8.2019 Biograd na moru, 4.deò. Po tvrdom tréningu sme sa vydali na cestu zaoceánskym parníkom, kde sme navštívili
„goleden beach“ a skúsili pieskovú chorvátsku pláž na ostrove Vrgada. Na spiatoènej ceste domov po jadranskom mori
sme si zaskákali do nádherne tyrkysovo-modrej vody, kde niektorí odvážlivci skákali z druhého poschodia parníku, èo
je približne 8m výšky. Nakoniec sme si pozreli kláštor na ostrove Sv. Katarína a po dlhej plavbe pristáli v maríne U.O Amy.
Veèerný tréning bol opä• nároèný. Juraj, Martin, Matúš a Peter

26.8.2019 Telocvièòa - Kubrá. Len pre zaujímavos•, pozrite si, ako vyzerá momentálne naša stará telocvièòa. Verím, že po
rekonštrukcii sa nám v nej bude trénova• omnoho lepšie. Ako rýchlo sa budeme môc• do nej vráti• ešte uvidíme. Roman.
25.8.2019 Biograd na Moru, druhý deò. V plnom nasadení sa zaèal tréningový program letného sústredenia. Ale nielen
práca, ale aj zážitky sú cie¾om, takže po tréningu šup do mora.

24.8.2019 Letne sústredenie – Biograd na Moru, prvý deò. O šiestej sme vyrazili a o 17 dorazili do Biogradu na Moru. Cesta
bola príjemná, kolóny z druhej strany. Po veèernej polievke a rezni sme zaèali v telocvièni lepi• 7 badmintonových kurtov a
vytvorili unikátny svetový rekord – 7 ihrísk sme nalepili za 1 hodinu a 28 minút. Takýto výkon sa nepodarí nikomu len ve¾mi
dobrej partii ¾udí, ktorá sa ve¾mi dobre dopåòala a spolupracovala. Veèer sme sa okúpali v mori, ktoré bolo príjemne teplé
a teda sme spláchli celodenný pot. Nejaké nezbedné deti nám hodili Dadu do mora a prosím pekne celá bola
obleèená. Zajtra nás èaká •ažký deò, tak je dobre že už sú všetci v posteli. Juraj, Martin, Matúš a Peter

22.8.2019 Biograd na Moru. Biograd na Moru je malé mesteèko na pobreží Jadranského mora, medzi Zadarom a
Šibeníkom. v Blízkosti sú Kornati, národný park spolu 147 ostrovov vápencového pôvodu s prekrásnou scenériou
útesov. Náša výprava v poète 37 odvážlivcov vyrazí v sobotu 24.8.2019 o 6.00 od Madova tak sraz je pred šiestou aby
sme to stihli posada• do aut, poistku každý sám, 100,-€ doplatok a 40,.€ na cestu tam a nazad, pas alebo obèianku, a všechny
veci na náš badminton, nenapomenú• na švihadlo. Dos• trièiek budú prepotené, plavky a všetko èo budete potrebova•.
Velikost batožiny max: 12 x 12x 12 cm aby sme sa vošli, nebra• zbyteènosti ako žehlièku, kladivo, mobil a podobne. Myslím,
že minulo roèné sústredenie bolo moc super, tak verím, že všetko zvládneme.
Peter
20.8.2019 Badminton kemp - Benátky n/Jizerou. Ahojte, pred pár dòami som absolvovala kemp v Èechách. Bol urèený
pre kategórie U13 až U17. Denne sme mali 5 tréningov - ranné behanie, 2 tréningy v hale, 2 tréningy vonku a veèer
následovali rôzne hry. Boli sme rozdelení na 4 tímy. Náš sa volal "Bramburky". Veèer sme sú•ažili v spomínaných tímoch.
Tréningy v hale boli zamerané na kondièku na kurte - vybiehavanie v èasových intervaloch a presun zo zadnej èasti
kurtu do predu. Tréningy vonku boli zamerané na obratnos•, rýchlos• a rozvíjanie kolektívnych športov (futbal, volejbal,
hádzaná...). Posledný deò (nede¾a) sme ukonèili turnajom medzi tímami. Nášmu družstvu sa podarilo vyhra• a tým sme si
zabezpeèili hlavnú výhernú cenu - suveníry z Majstrovstiev sveta v bedmintone, ktoré sa teraz konajú vo Švajèiarsku v
Bazileji. Som ve¾mi vïaèná za túto príležitos•, spoznala som nové cvièenia, iný prístup k tréningu, nových ¾udí... Chcem sa
poïakova• nášmu trénerovi Pe•kovi, že mi dal takúto možnos•. Dáša
19.8.2019 Majstrovstvá sveta Bazilej, Švajèiarsko. Kto nevie, práve sa dozvie, kto sleduje dianie v badmintone, urèite
vie, že dnes sa zaèínajú vo Švajèiarskom Bazileji Majstrovstvá sveta v badmintone. O dobré výsledky sa bude snaži• aj náš
Milan L., ktorý tam vycestoval aj s Pe•om. Mám vám odovzda• od nich pozdravy. Pe•ovi sa podarilo odfoti• s hviezdou
svetového badmintonu, legendou - Lin Danom. Priebežné výseldky môžete sledova• TU . Online zápas bude aj na YouTube
http://www.badmintontrencin.sk
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už o 9.00. Držíme palce Milan!
15.3.2019 Závereèná kondièná príprava. Dnes sme mali závereènú èas• z letného seriálu pod názvom
"Kondièná príprava". Posledný beh s neuverite¾nou dåžkou 18km sme absolvovali s neuverite¾nou pohodou, pretože viete èo?
Nárast kondièky je pozna•. Najviac u tých, ktorí chodili pravidelne. A ten najèastejší úèastník - Matej K. - bol aj odmenený. Za
letnú prípravu dostal badmintonový batoh znaèky HEAD. Gratulujeme Ma•ovi aj všetkým za vynaložené úsilie. Verte, na
kurtoch v septembri to bude pozna•. Po behu sme si dali koláèik na kubranskej kyselke. Behom mesiaca bolo celkom 15
možností zabeha• si s priate¾mi. Túto možnos• využilo ve¾a badmintonistov no mnohí len párkrát o to vetšia úcta patrí tým ktor
behali pravidelne. Nebolo to ¾ahké vybehnú• na Brezinu, kyselku èi ovál na sedmièke, ale boli ste super.
Juraj, Peter a
Roman.

13.8.2019 Beh na Brezine. Dnes sa museli naši športovci prekona•. Mali totiž •ažké podmienky ktoré spôsobil dážï. Všetci to vša
zvládli na jednotku a posunuli sa zase o kúsok ïalej.Foto pred behom:
Foto po behu (smutné tváre vyjadrujú sklamanie, že tento beh je zrejme toto leto posledný...):
12.8.2019 Bežci stále behajú. Ïalší deò kondiènej prípravy na "sedmièke". Verím, že by sa pridali aj starší, keby nemuseli by• v
práci. Prázdniny sú prázdniny...Pre zaujímavos•, tu sú èasy (12 koleèiek = 2,4km): 12:54 Dáša a Matúš, 13:21 Dodo,
13:27 Aïo, 13:38 Jurko, 14:12 Mišo, 14:17 Nina, 14:24 Matej a Melánia.

9.8.2019 Letná príprava. Pokraèujeme v spoloènom behaní. V pondelok 12.8.2019 o 8.00 na sedmièke. utorok 13.8.2019
pri Renaulte pod Brezinou o 8.00 ráno. Ïalšie behanie bude v štvrtok 15.8.2019 o 8.00 pri našej telocvièni a pretože to bude
posledné behanie pred sústredením tak si urobíme takové malé prekvapenie.
Juraj a Peter
8.8.2019 Tréning Tr.Turná. Vo štvrtok sa nebude beha•, miesto toho budeme ma• tréning na kurtoch v telocvièni ZŠ Tr.
Turná. Tréning je rozdelený na dve èasti. Prvá zaène od 17.00 do 18.00, môžu sa ho zúèastni• tí, kt. chodia zlepšova•
kondièku. Druhá èas• zaène o 18.00 do 20.00, je pre tých, kt.chodievajú na posledný tréning. Kto príde na druhú èas•,
pošlite mi prosím sms (0902924410), aby sme vedeli, s ko¾kými ¾uïmi máme poèíta•. Vïaka. Roman.
6.8.2019 Vytrvalci pokraèujú. Aj dnes je krásny deò na behanie. Tí, èo sú o tom presvedèení si prišli zabeha• na Brezinu.
5.8.2019 Seriál "kondièka" pokraèuje. Dokonca ja dnes (pondelok ráno) sa behá. A medzi usilovných bežcov patria aj
naši badmintonisti. Len tak ïalej. Sezóna je na dosah.
2.8.2019 Letná príprava. Pokraèujeme v spoloènom behaní. V pondelok 5.8.2019 o 8.00 na sedmièke. utorok 6.8.2019 pri
Renaulte pod Brezinou o 8.00 ráno. Ïalšie behanie bude v štvrtok 8.8.2019 o 17.00 pri našej telocvièni - rakety nebra•, v
telocvièni sa už rozoberajú parkety !!!. Peter
1.8.2019 Srí Lanka. Predstavte si, že aj na Srí Lanke pobehujú na kurtoch naši badmintonisti. Poznáte tohto mladého
športovca?
1.8.2019 Kondièka na školskom okruhu. Dnes sa zišlo viac behaniachtivých športovcov, ako by kto èakal. Všetci usmiatí a
prichystaní poda• èo najlepší výkon. A tu sú èasy: 8:22 Jakub, 8:58 Matúš O. a Marko, 9:45 Pe•o, 9:55 Dodo a Matúš È.,
10:14 Dáša, 10:17 Andrej, 10:58 Michal È., 11:32 Táòa S., 11:36 Pe•a, 11:50 Matej, 12:01 Daniel, 12:17 Táòa G. a
Natálka. Ste super, že nazahá¾ate.
30.7.2019 Brezina. Ïalší tréning za nami. Zopár vytrvalcov sa zišlo pod Brezinou, aby popracovali na svojej kondícii. Výkony
sa zlepšujú a tu sú èasy, ktoré naši športovci zabehli: Jakub 7.36 a 15.07, Dodo 9.34 a 18.54, Melánia 9.46 a 22.03,
Daniel 11.23 a 22.12, Nina 11.42 a 22.36, Juraj 12.15 a 23.41 a Táòa 12.15 a 23.53.

26.7.2019 Letná príprava. Pokraèujeme v spoloènom behaní. V utorok 30.7.2019 pri Renaulte pod Brezinou o 8.00
ráno. Ïalšie behanie bude v štvrtok 1.8.2019 o 8.00 na sedmièke. Tak poïme, a• sa ukáže kto na to má. Peter
25.7.2019. A stále to behanie. Dnes sa tvorov s názvom "bedmintonista behavý" zišlo menej. Zrejme sa pod tým podpísali
vyššie denné teploty. Aj napriek tomu, tí, ktorí prišli podali výborné výkony. Behanie sme zakonèili v telocvièni, kde sme síce tiež
behali, ale pri badmintone. Roman

24.7.2019 Behanie. Marko 17,18, Matúš 17,18, Aïo 18,21, Dodo 18,55, Jurko 19,04, Dáška 19,32, Ma•o 21,09 a Zuzka
21,34 . To sú dnešné èasy behu na Brezinu a kto to vyskúša tak to isto ocení. Peter

22.7.2019 Kondièka pokraèuje. Aj dnes sa zišlo dos• športovcov, ktorí sú ochotní aj cez prázdniny ráno vsta• a ís• maka•.
19.7.2019 Letná príprava. Ïalšie behanie bude v pondelok 22.7.2019 o 8.00 na sedmièke. Potom v stredu 24.7.2019 o
9.00 hod pri Renaulte pod Brezinou a následne 25.7.2019 pri telocvièni v Kubrej o 17.00 , tý èo behali budú si môc• zahra•
tak rakety sebou.
Peter
18.7.2019 Kondièný tréning. Na štart sa dnes postavilo spolu 14 badmintonistov ktorý sa snažia o svoje kondièné zlepšenie.
Po rozcvièení sme bežali kyselku a na našej známej trati bol prvý Marko s èasom 12,31 , ale pekné je, že všetci dobehli do
http://www.badmintontrencin.sk
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16,23. Všetci dobehli v rozmedzí 3,52 èo si myslím, že je super. A zaujímavé je , že všetci mali cestu nazad rýchlejšiu ako beh
tam. Niektorých pravdepodobne unavila vèerajšia Brezina, ale verím, že v pondelok budú všetci FIT. V pondelok plavky
sebou. Na fotke sú všetci TÝ šikovný ktorý zví•azili nad pohodlností. Peter
17.7.2019 Kondièka zaèala. Dnes, aj napriek prázdninám sa zišlo 12 našich badmintonistov, ktorým záleží na tom, ako
bude vyzera• ich nadchádzajúca èas• sezóny, no urèite ich prilákala aj skvelá partia ¾udí, ktorí sú radi spolu. Matúš,
Matúš, Marko výborný beh, Katka prvá z dievèat moc super a Lucia posledná i tak zlepšenie o dve minutý. Ten kto dokáže
zdola vybehnú• hore na Brezinu pod 10 minút je jednoducho pašák. Roman

11.7.2019 Letná príprava. Zaèneme spoloène beha•, všetky informácie budú tu na webe. Prvé behanie bude 17.7.2019
pri Renaulte pod Brezinou o 8.00 ráno. Potom 18.7.2019 pri telocvièni v Kubrej o 17.00 , tý èo behali budú si môc• zahra•
tak rakety sebou. Ïalšie behanie bude v pondelok 22.7.2019 o 8.00 na sedmièke. Tak zaèíname z ostra a to je super. Peter
22.6.2019 Európske hry 2019 Minsk. Mnohí z vás viete, že sa v Minsku zaèínajú Európske hry, kde má z mnohých športov
zastúpenie aj badminton. Je to nieèo ako Európska olympiáda. Pe•o tam vycestoval ako tréner Èeskej reprezentácie
spolu aj s Milanom. Milan hrá prvý zápas už v pondelok veèer. Sledujte a držte palce. Výsledky si môžete pozrie• TU .
Samozrejme, obaja vás všetkých pozdravujú. Roman

16.6.2019 Tréningy. Posledný tréning bude 27.6.2019 a prvý bude 2.9.2019. Na sústredenie odchádzame 24.8.2019 o
6.00 hod od Madova a vrátime sa 31.8.2019. Všetky informácie u Petra.
16.6.2019 Zhodnotenie.
59 hráèov nášho klubu štartovalo na Oblastných Majstrovstvách vo všetkých kategóriách.
32 medailí sme získali dohromady.
3 majstrovské tituly pre našich hráèov.
blahoželám za dobre odvedenú drinu. Peter
16.6.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone U - 15, Bratislava. Celkom 16 športovcov sa vypravilo do Bratislavy na
opravdu nároèný turnaj. Zisk 4 medailí a 4 detských šampanských bol pekným výsledkom •ažkých bojov, kde všetci zo seba dal
maximum. Juraj, Daniel, Oliver, Miška, Michal, Sandra, Ma•o, Zuzka, Tinuška, Táòa, Barbora, Katka, Timea, Barborka,
Lucia a Linda predviedli svoje maximum. Neskonale ma potešilo keï sme na záver hlasovali èi ís• , alebo neís• v pondelok
do školy. V telocvièni sme boli až do 20.00hod tedy 12 hodín v prehratej hale, nároèný deò. A všetci hlasovali, že neís• do školy
by bolo nedobré, a že by sme nezískali všetky vedomosti potrebné pre náš život. Bol som nadšený a hrdý, že som dnešný deò
strávil s vyspelými rozumnými partnermi, ktorý sa nepotrebujú ulia• ako malé deti a prekona• trocha únavy je pre nich
malièkos•.
Rozlosovanie a výsledky môžete sledova• TU .
8.6.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone U - 17, Žilina. Naša Dáša vyhrala, získala zlato a stala sa oblastnou
majsterkou v badmintone. Ale i ostatný podali pekné výkony Nina vyhrávala 20 : 16 v tre•om sete no prehra bola súhrn jejich chýb. Daniel vyhral druhý set, no v tre•om mu to nevyšlo. Matúš vyhral zápas presvedèivo, Dodo mal prvého
nasadeného a Timea sklamala. Andrej a Táòa mohli viacej zabojova•, Michal hral priamo úžasne a Barbora M, mala
velikú smolu v druhom sete ji k ví•azstvu chýbal opravdu kúsok. Zuzka, Barbora J, Katka a Petra zberali skúsenosti na
buducí týždeò. Zisk 6 medailí bol celkom pekný, moc blahoželáme. Pekný úspech zaznamenal aj Dodo s Ninou v mixe kde
porazili tretí a osmi nasadený pár. Celkom pekný deò strávený v kruhu príjemných priate¾ov.
Martin, Marcel a Peter
Výsledky si môžete pozrie• TU .

1.6.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone U - 19, Púchov. Po vylosovaní turnaje som sa domnieval, že tento deò
bude super úspešný a zisk aspoò 12 medailí bude rekordom nášho oddielu na Oblastných majstrovstvách. Opak sa stal
realitou, celkovo 5 medailí bolo alespoò pre mòa obrovským sklamaním. Marko, Matúš O, Matúš È, Dodo, Aïo, Dáša a Nina,
bojovali, ale š•astena im nepriala. Tak snáï nabudúce. Peter
28.5.2019 Nový budúci èlen nášho klubu. Dnes o 9.25 hod. sa rodina nášho Juraja K. rozrástla o nového èlena - Šimona.
Èi pôjde v otcových šlapajách a bude hra• badminton uvidíme. V každom prípade Jurajovi a Katke gratulujeme a želáme
rodièom láskavé srdce a pevné nervy a celej rodinke vrátane malého špunta ve¾a zdravia.
19.5.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone U - 13, Bratislava. Celkovo 7. medailí sa podarilo získa• našim mladým
badmintonistom. Blahoželáme . Peter
18.5.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone dospelých, Ilava. 14 našich hráèov sa postavilo na štart týchto oblastných
majstrovstiev, a vôbec sme sa nestratili. Matúš È, dokázal pri hre presne 6 x trafi• zadnú èiaru, Dodo vyhrával nad
Papankom 11 : 10, Šimon, Juraj a Matúš O, vyhrali svoj prví zápas , Aïo, Roman a Táòa mali •ažký los, a Martin s Dáškou sa
dostali do osmièky , Katka a Ninka skonèili v druhom kole, no a Martin B, dokázal dojs• až do finále, skonèil na druhom
mieste. V mixu sme moc úspešný neboli a v štvorhrách Táòa s Katkou obsadili 3. misto rovnako ako Šimon s Martinom.
Oblastnými majstrami sa stali Juraj s Martinom B, vo štvorhre mužov a pekné prvé miesto si zaslúžili právom. Pekný deò plný
bojovných zápasov a 7 medailami. Peter
16.5.2019 Tréning. Že nás badminton baví potvrdila aj vèerajšia hojná úèas• na tréningu. Keïže telocvièòu nemáme
nafukovaciu, museli sme sedie• aj na striedaèke. To nám ale ve¾mi nevadilo, pretože takáto partia usmiatych ¾udí sa
nestretne len tak hocikedy. Na záver sme si dali kolotoèe na všetkých kurtoch, najlepší "kolotoèiari" boli Ma•o, Dáša, Nina a
Tomáš.
Roman
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11.5.2019 Oblastné Majstrovstvá v badmintone U - 11, Bratislava. Jediný úèastník je náš Marek, a darilo sa mu výborne.
Stal sa Oblastným Majstrom v badmintone vo svojej kategórii. Ale jedno zlato mu nestaèilo a prvé miesto získal i vo štvorhre,
k tomu pridal bronzovú medailu v mixu. Tri medaile a dva majstrovské tituly sú moc super. Peter
8.5.2019 Výprava na hrad Uhrovec. Dnes sa skupinka dobrodruhov vybrala objavova• prírodu a históriu na hrad Uhrovec.
Potom navštívime dom slávneho Slováka ¼. Štúra.
5.5.2019 II.liga 2.kolo, Banský Bystrica. Dnes sme si zmerali sily s ïalšími dvoma tímami v našej lige. Neboli sme v najsilnejšej
zostave, ale boli sme správne doplnení našimi mladíkmi, ktorí sa ukázali ako ve¾ké posily. V prvom zápase sme porazili
domácu Banskú Bystricu 6:2. V druhom zápase proti nám nastúpil tradiène silný Klenovec, ale po ve¾mi dobrých
výkonoch všetkých našich hráèov sme vyhrali 7:1. Naozaj treba pochváli• všetkých, Ma•a, Jura, Šimona, Matúša a samozrejme
naše kvetinky Dášku a Natáliu. Špeciálne poïakovanie patrí Dáške, vïaka ktorej koláèikom sme mali všetci dostatok sily a
dobrej nálady.
4.5.2019 III.liga 3.kolo, Martin. Dnes sme vycestovali do Martina, aby sme odohrali 3.kolo našej tímovej sú•aže. Posilnení o
našu nádejnú mládež (do zostavy pribudol Dodo a Andrej) a trocha skúsenejšiu, ale stále mladú Martinu sme sa snažili
prinies• aj z tohto kola nejaké body. Chalani sa vo svojej ligovej premiére nenechali zahanbi•. Aïo vyhral svoje dve dvojhry
celkom s preh¾adom, aj keï miestami ho súperi do•ahovali a Aïovi ku koncu setu chýbal k¾ud, ktorý prichádza s hernými
skúsenos•ami, ale nakoniec to všetko zvládol perfektne. Ma•a sa takisto nenechala zahanbi•, hrala to, èo na tréningu a
svojich súperov èi už v mixe, alebo štvorhre potrápila svojou pohotovos•ou na site. Dodo s Ma•om odohrali pekné štvorhry,
no kolísavý výkon znamenal nakoniec prehru v troch setoch. Chce to ešte trošku vyladi•. Pe•o sa dnes pri obetavom výkone
trocha zranil a možno aj to chýbalo k tomu, aby sme tesné výsledky priklonili na našu stranu. Nina sa dnes snažila, na silnejšiu
Gašparovièovú nestaèila, no ïalšie zápasy boli ve¾mi tesné, jedna prehra v troch setoch (22:20, 18:21, 21:18) a jedna výhra
(21:14, 25:23). Treba ešte trocha viac herných skúseností a som si istý, že set, v ktorom vedie 16:11 už neprehrá. Toto sú
celkové výsledky: BK MI - Ceva 3:5, BK MI Ilava 7:1, BK MI Martin 4:4. Chcem všetkých pochváli• a poïakova• za snahu, aj
keï skóre tomu nenasvedèuje, zápasy boli tesné.
27.4.2019 GPA U15 Zvolen. Michal a Juraj bojovali o body do rebríèka. Michal oslabený utorkovým zranením nestaèil na
súpera v prvom kole. Juraj bez väèších problémov prvé kolo zvládol, avšak v druhom kole mu los pridelil druhého
nasadeného hráèa, neskoršieho finalistu, a pod¾ahol mu aj vïaka množstve vlastných chýb. Vo štvorhre chlapci bojovali, no
správny recept na súperov našli neskoro, prehrali na 15 a 20.
18.4.2019 Lov na bažanta. Dnes sa táto skupinka odvážlivcov odhodlala absolvova• náš, už tradièný, "Lov na bažanta". Ako
vidíte, všetci sú ešte usmiatí. Netušia, èo ich ešte èaká...
17.4.2019 Fotogaléria. Trochu pozabudnuté foteèky z letného sústredenia si môžete pozrie• v Galérii Spoloèné akcie . Tí,
ktorí ste boli, zaspomínajte, tí ktorí ste neboli pozrite, ako to tam prebiehalo. Ešte raz sa ospravedlòujem za oneskorenie.
Roman
14.4.2019 GPA U17 Púchov . Andrej a Dáša reprezentovali náš oddiel na celoslovenskom turnaji do 17 rokov. V mixe
postup medzi osmièku najlepších bol skôr povinnos•ou. V dvojhre Andrejovi nesadol prvý zápas a prehra bola sklamaním,
Dáška si v •ažkom zápase poradila s Bajusovou na 2x19 , v druhom kole jasne porazila Ivanovièovú no a na Tomèovú
nestaèila, 3. miesto je príjemné. V štvorhre sa Dáši podarilo vybojova• pekné druhé miesto. Moc blahoželáme.
Peter 3.miesto pre Dášu v dvojhre, super výkon, gratulujeme.

11.4.2019 2% dane pre BK MI. Blíži sa termín, dokedy môžete venova• 2% z vašich daní nášmu klubu. Tieto financie sú dôležité
pre zabezpeèenie chodu nášho klubu. Ïakujeme, že si nájdete èas a vyplníte jednoduché tlaèivo, ktoré môžete odovzda• na
tréningu, alebo rovno na daòový úrad do 30.4.2019. Tlaèivo si môžete stiahnu• a vyplni• rovno v poèítaèi. Klikajte TU . Je
potrebné k nemu priloži• aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávate¾. Nezabudnite to podpísa• a vèas
odovzda•. Ïakujeme. Roman11.4.2019 LOV na bažanta. Len pre odvážnych a dobrodružstva chtivých zálesákov, ktorý sa
neboja nebezpeèenstva. Na výpravu budeme vyráža• vo štvrtok 18.4.2019 od 9.00 hod z konca Kraskovej ulice.
Peter11.4.2019 Letné sústredenie. Bude sa kona• od 24.8. do 31.8.2019 v prímorskom letovisku Biograd na Moru.
Badmintonové tréningy budú dvakrát denne v miestnej hale. Ubytovanie Apartmány Jelena - Ul. Jurja Dalmatinca 1,
23210, Biograd na Moru, Hrvaška, strava plná penzia. Zálohu vo výške 150,-€ je potreba uhradi• do konca Apríla.
Peter 5.4.2019 GPA U13 Prešov. Vycestovali sme na turnaj do Prešova. Pred samotným turnajom nás však èaká zopár
zaujímavých zákutí Slovenska. Jurko M. druhý na celoslovenskom turnaji v Prešove, ako 7. nasadený sa po nieko¾kých •ažkých
zápasoch prebojoval do finále a niesu za tým len nabehané koleèka. Juro bol moc šikovný a predviedol peknú
badmintonovú hru. Marek a Lucia vyhrali prvé kola no Matyášovi a Melani prvé kola nevyšli. Lucka predviedla bojový
výkon i keï v tre•om sete prehrávala 17 : 20 vyhrala 23 : 21. Všetci boli moc šikovný a zaslúžia si pochváli•.
Peter
4.4.2019 Náš názor na èlánok o Marekovi: Marek je síce dobrý vo svojej kategórii (U11), ale pod¾a nás na tréningoch
neprejavuje žiadnu snahu zlepši• sa - urobí menej výskok-drep, pripoèíta vám si body aby mal menej kolieèok, atï...
Momentálne úspech vidí, ale pokia¾ nezaène tréningy bra• trochu vážnejšie tak úspechy zmiznú. Marekovi prajeme, aby
bol motivovaný aj takýmto spôsobom - perfektný èlánok na stránke. Èlánok sa zameral na Marekov úspech v rebríèku.
Chceme aj podotknú•, že pocit ví•azstva by mal by• zaslúžený - •ažko na cvièisku, ¾ahko na bojisku. Myslíme si, že keby Marek
chce tak by to mohol dotiahnu• ïalej. Vysoká prieèka v rebríèku je aj kvoli tomu, že ve¾a hráèov starších od neho odišlo do
vyššej kategórie a poposúvalo sa to. Týmto èlánkom chceme poukáza• na to, že nie je dôležité postavenie v rebríèku, ale
postavenie sa k danej situácii - zodpovedne, èi už na tréningu alebo v hoc akej inej situácii.
- hráèi zo 4. tréningu
4.4. 2019 Tri badmintonové hviezdy
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30.3.2019 BQ U15 Bratislava. Trinás•èlenná výprava nášho klubu dnes statoène zápasila na turnaji Grand Prix Q U15,
Bratislava. Najviac sa darilo Jurkovi Marekovi, ktorý vybojoval 1.miesto v dvojhre, spolu s Barborkou Meravou
Murárikovou 1.miesto v mixe a s Mišom Èarnogurským 1.miesto v štvorhre chlapcov. Na A turnaj sa prebojoval v dvojhrách
aj Michal Èarnogurský, ktorý obsadil postupové 5.miesto. Katka Balážová a Barborka Jenèová a taktiež Daniel Pernis s
kolegom z iného tímu obsadili delené 3.miesta vo štvorhrách. Videli sme ve¾a pekných zápasov a ve¾a pekných výkonov.
Ve¾mi pekne ïakujeme skúsenému Jurajovi Pagáèovi za cenné rady a pomoc na kurtoch. Tomáš

29.3.2019 2% dane pre BK MI. Blíži sa termín, dokedy môžete venova• 2% z vašich daní nášmu klubu. Tieto financie sú dôležité
pre zabezpeèenie chodu nášho klubu. Ïakujeme, že si nájdete èas a vyplníte jednoduché tlaèivo, ktoré môžete odovzda• na
tréningu, alebo rovno na daòový úrad do 30.4.2019. Tlaèivo si môžete stiahnu• a vyplni• rovno v poèítaèi. Klikajte TU . Je
potrebné k nemu priloži• aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávate¾. Nezabudnite to podpísa• a vèas
odovzda•. Ïakujeme. Roman29.3.2019 II.liga - výsledky po 1.kole. Po odohratom 1.kole, kde sme si zapísali 2 výhry a 1
prehru, sa dalo èaka•, že sa umiestnime v hornej èasti tabu¾ky. Na vedúci tím strácame práve tie dva body. Takto
vyzerá priebežná tabu¾ka: 1.
DBK Bratislava
300
21:3
6 2. BKR Púchov
300
20:4 6
3. BK MI Trenèín
201
14:10 4
4. AC UNIZA Žilina
111
11:13 3
5. Fénix Bratislava
102
8:16 2
6. RODON Klenovec
021
8:16 2
7. Loko B.Bystrica
012
9:15 1
8. MBK PE Malinovo
003
5:19 0
25.3.2019 Tréning s Milanom a Kate. Dnes sme dostali neèakanú návštevu. Prišiel nás pozrie• Milan a Kate. Milana
poznáme, je èlenom nášho klubu, ale Kate Foo Kune je hráèka z Maurícia, trénuje spolu s Milanom v Európskom Centre
of excellence v Dánsku. Samozrejme, priniesli si aj bagy s teniskami a raketami a mali sme možnos• s nimi trocha
trénova• a odohra• pár tréningových zápasov. Bol to urèite pre mnohých skvelý zážitok, pretože zahra• si badminton s
hráèmi zo svetovej top 100 sa nepodarí len tak hocikomu. Ak chcete vedie• nieèo viac o Milanovi a Kate, kliknite tu: Milan
Ludík , Kate Foo Kune . Milan a Kate, radi sme s vami strávili trocha èasu.
25.3.2019 III.liga - neoficiálne výsledky po 2.kole. Celkom rýchlo mám k dispozícii neoficiálne výsledky po 2.kole. Takto
vyzerá priebežná tabu¾ka: 1.
CEVA Trenèín C
600
35:13
12 2. Fénix Bratislava B
411
30:18 9 3. Spoje Bratislava C
402
31:17 8 4. BK MI Trenèín B
402
30:18 8 5. Spoje Bratislava B
312
27:21 7 6. Sokol Ilava B
222
24:24 6 7. Kyklop Martin
213
23:25 5 8. DBK Bratislava B
204
19:29 4 9. Koliba Bratislava
http://www.badmintontrencin.sk

Powered by Joomla!

Vygenerované: 19 November, 2019, 19:13

Badminton Trenèín

015
16:32 1 10. Filozof Bratislava
006
5:43 024.3.2019 II. liga, 1.kolo, Bratislava. Dnes sme si zmerali sily až s troma tímami. Pri absencii Martina a Henrika
musel zaskoèi• Šimon, ktorý sa ve¾mi dobre zhostil svojej úlohy. V prvom stretnutí sme po¾ahky porazili Malinovo 6:2. Druhým
súperom bol ve¾mi silný tím DBK Bratislava, ktorému sme nakoniec pod¾ahli 2:6. Nakoniec sme si poradili s tímom Fénix
Bratislava a to v pomere 6:2. Hráèi bojovali èo sa len dalo a tak veríme, že v plnej zostave budeme schopní opä• vyhra• titul, i
keï sa ukázalo že to nebude vôbec ¾ahké. Juro
23.3.2019 GP A U11, Bratislava. Naši najmladší športovci nesklamali a z Bratislavy si prieniesli zopár medailí.
V dvojhrách sa Filipovi a Melánii podarilo postúpi• do 2.kola, kde však proti nasadeným hráèom neuspeli. Zato Marek sa
postupne prebojoval do semifinále, kde prehral s 3.nasadeným hráèom a skonèil na peknom 3.mieste.
V štvorhrách sa Filip dostal do 2.kola, kde ho však Marek vyradil. Ten postúpil až do finále, ale proti turnajovej jednotke
sa nepresadil a z turnaja si v štvorhre odnáša striebro. Melánia sa nenechala zahanbi• a postúpila do semifinále, tam
však s 1.nasadenou prehrala a skonèila tak na krásnom 3.mieste.V mixe sa Filipovi nedarilo, vypadol v 1.kole, ale Marek
s Melániou sa prebojovali do semifinále a po prehre s 2.nasadeným k ostatným medailám pridali ïalšiu za 3.miesto v
mixe.Ideme to teda zráta•:
Marek: 3.miesto dvojhra, 2.miesto štvorhra, 3.miesto mix.Melánia: 3.miesto štvorhra, 3.miesto mix.Dokopy 5 medailí.
Paráda, gratulujeme.
Roman
23.3.2019 III. liga 2.kolo Trenèín. Dnes sme odohrali 2.kolo našej sútaže. Prvý zápas sme hrali proti Fénixu. Bol to •ažký
súper. Bodova• sa podarilo len Dáši a Pe•ovi Š. Pre Dášu to bol len tréningový zápas, no Pe•o mal •ažšieho súpera. Chválim
ho za zodpovedný bojovný výkon. Ostatní sa aj napriek ve¾kej snahe bodovo nepresadili. Celkový výsledok 2:6 v prospech
Fénixu.
Ïalšia Bratislava v poradí bola Koliba. Tu sme mali jasnú prevahu a zví•azili sme 7:1. Jediný zápas, ktorý nám ušiel bola
Šimonova dvojhra. Chválim Dášu a Ninu za pekný výkon.
Posledná Bratislava v rade bolo DBK. Tam to bolo opä• o ve¾kej bojovnosti. Šimon vyhral v dvoch setoch na 20 a 21. Pe•o v
troch setoch, všetky na 19. Mužské párovky sme tesne v troch setoch prehrali, no v peknom mixe bodovali Švachovci a opä•
dievèatá v štvorhre. Celkové skóre 6:2.

22.3.2019 Turnajový víkend. Tento víkend je nabitý turnajmi. Najbližšie to má družstvo III.ligy, ktoré hrá 2.kolo v hale M-Šport
na Ostrove. Ak máte chu•, prídite nás v sobotu povzbudi•. Zaèíname o 9.00 až do cca 15.00.
Ïalší sobotný turnaj je v Bratislave, a hrajú ho naši najmladší: Marek P., Filip B. a Melánia Š. Je to Á-èkový turnaj U11, dúfajme,
že sa bude dari•. Výsledky môžete priebežne sledova• TU .No a v nede¾u hrá v Bratislave naše družstvo II.ligy svoje 1.kolo v te
sezóne. Veríme, že budú ako ví•azi minulého roèníka úspešní , aj keï to kôli chorobám a zraneniam nebude ¾ahké.A aby toho
nebolo málo, v Košiciach sa hrá aj 1.kolo Extraligy, kde za Košický tím nastúpi aj Milan L.
Všetkým držíme palce, kto máte chu•, prídite povzbudi•. Roman
19.3.2019 Marek POTOMA - najúspešnejší hráè BK MI.
Neviem, èi ste si všimli, ale rád by som vám dal do pozornosti fakt, že
momentálne najúspešnejším hráèom v našom klube je Marek Potoma. Naprieè
všetkými kategóriami od U11 až po dospelých nemá nikto tak vysoké
postavenie v rebríèku (k 1.3.2019) ako Marek. V dvojhre je na 2.mieste, v
štvorhre 4.miesto a v mixe 3.miesto. Pokia¾ bude naïalej poctivo
trénova•, myslím, že by mohol ma Majstrovstvách Slovenska pomýš¾a• na
medailové umiestnenie. Marek, ve¾ká pochvala. Len tak ïalej. Vysoko v
rebríèku sa nachádza aj Dáša Š., ale aby dosiahla urovne Mareka, musí
ešte trocha potrénova• . Podrobnejší preh¾ad v Exceli si môžete
pozrie• TU . Roman

18.3.2019 Badminton Europe - èlánok. Zaujímavý èlánok (v angliètine) o Milanovi si môžete preèíta• v èasopise Badminton
Europe Magazine .
17.3.2019 LOV na bažanta. Len pre odvážnych a dobrodružstva chtivých zálesákov, ktorý sa neboja nebezpeèenstva. Na
výpravu budeme vyráža• vo štvrtok 18.4.2019 od 9.00 hod z konca Kraskovej ulice. Peter17.3.2019 Letné sústredenie.
Bude sa kona• od 24.8. do 31.8.2019 v prímorskom letovisku Biograd na Moru. Badmintonové tréningy budú dvakrát
denne v miestnej hale. Ubytovanie Apartmány Jelena - Ul. Jurja Dalmatinca 1, 23210, Biograd na Moru, Hrvaška, strava
plná penzia. Zálohu vo výške 150,-€ je potreba uhradi• do konca Apríla. Peter 17.3.2019 BQ U17 Bratislava.
16.3.2019 BQ U13 Bratislava. Umiestnenie našich badmintonistov 2.miesto Matyáš, 3. Lucia, 4. Marek, 6. Melania, 10.
Sandra, 11. Linda, 12. Sofia, 13. Hanka, 14. Filip, 15. Ma•o, 16. Tomáš. Celkom postúpili 4. naši na celoslovenský turnaj
ktorý bude v Prešove, blahoželáme. Všetci predviedli dobré výkony a to bolo moc fajn. Adriana a Peter
4.3.2019 Donut Cup 2019, Kungota. Je vidie•, že ste dobre držali palce našim zástupcom na tomto medzinárodnom turnaji.
Priviezli si totiž medaile a urèite aj nejaký ten zážitok, o ktoré s našim Pe•om nikdy nie je núdza. Roman
2.3.2019 Donut Cup 2019, Kungota. Sledujte, ako sa darí našim mladým športovcom. Kliknite na predchádzajúci odkaz a
pozrite si prebežné výsledky. Roman
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1.3.2019 Donut Cup 2019 Kungota, Slovinsko. Dnes sa skupinka našich mladých športovcov vybrala zbiera• skúsenosti na
turnaj do Slovinska. Držíme palce. To, ako sa im bude dari• môžete sledova• TU . Roman
23.2.2019 GP A U - 17 Ilava. Na kvalifikácii sa podarilo postúpi• len Andrejovi, a Dáša postúpila priamo. Andrej vyhral
prvý zápas presvedèivo, na 21 : 7 a 21 : 4 no v druhom zápase po vyhratom prvom sete nad nasadeným Ivankom viedol
20 : 19 , a prehra 22 : 20 ho mrzela. Tretí set prehral na 10. Dáša v prvom zápase vyhrala i cez chorobu ktorá ju trápila
celý týždeò, tri sety boli zbytoèné, ale asi pouèné. V druhom zápase jasne porazila reprezentantku Chmurovièovú 21 : 16
a 21 : 19. To Dášu posunolo do druhého dòa a tak hraje zajtra o 9.00 hod. Moc blahoželáme za dnešné predvedené
výkony obom našim športovcom. PeterVýsledky môžete sledova• TU .
16.2.2019 GP A U13, Bratislava. Traja mušketieri boli vlastne štyria, tak ako táto zostava sobotného turnaja tých najlepších
mladších badmintonistov. Lucia, Matryáš, Marek a Juraj, podali pekné športové výsledky. Mnohý boli na tomto turnaji po prvý
raz, ale to vôbec nebránilo týmto mušketierom nebojácne bojova• na kurte s badmintonovým košíkom a zvládali to opravdu
super. Všetkým patrí obrovská pochvala.
Peter16.2.2019 III.liga 1.kolo, Bratislava. Dnes sme odoh
v tejto sezóne. Musím poveda•, že nás èakali •ažkí súperi. O tom svedèí aj fakt, že z 24 zápasov sme mali 11 trojsetových. S
prvým súperom Filozof Bratislava sme vyhrali hladko 7:1. Ïalší boli Spoje C, mladý sympatický tím, kt. postúpil zo IV.ligy. Ale
aj tých sme zdolali 6:2. Tretí súper boli Spoje B. Za stavu 3:3 sme išli ešte odohra• ženskú a mužskú štvorhru. Znova
trojsetové zápasy, ktoré sa na konci viac podarili súperom. Takže nám na konto pribudla prvá prehra 3:5.Musim
pochváli• dievèatá za super výkon, Šimona, ktorý hral ve¾mi pekný badminton a priniesol cenné body. Takisto chalanov Riša,
Michala a Henrika, ktorý na konci kôli bolestiam chrbta hral so sebazaprením.
14.2.2019 Valentín. Dúfame, že ste mali pekného Valentína.

9.2.2019 BQ - U13. Bratislava. Do Bratislavy sa vypravili naši športovci Linda, Karolína, Lucia, Sofia, Melánia, Matyáš,
Marek, Ma•o a Filip. Na celoslovenský turnaj v badmintonu do 13 rokov , ktorý bude o týždeò v Bratislave postúpili Marek,
Matyáš, Lucia a Melánia. Hurá, Hurá moc blahoželáme.
Peter9.2.2019 A - U15. B. Bystrica. Na dnešnom
celoslovenskom turnaji sa zišli najlepší hráèi z celého Slovenska. Naši, Juraj, Michal, Timea a Ema sa nestratili u keï mnohí
boli na takom podujatí po prvý raz. Chalani a dievèatá zaèali z rozvahou postupne všetci sa v zápase zlepšovali a stratili
poèiatoèný rešpekt , Juraj •ahal tretí set vo ve¾mi peknom zápase a Michal prestával chybova•. Ema druhý set v prvom
zápase vyhrala presvedèivo. Na úvod v novom roku pekná skúsenos• pre našich hráèov. Peter
7.2.2019 Tréning, Kubrá. Takto to vyzeralo vo štvrtok na tréningu. Zišlo sa tam ve¾a šikovných nadšencov badmintonu.
2.2.2019 Svatba, Bánovce n/B. Priatelia sú ¾udia, ktorí sú s nami aj pri tých dôležitých okamihoch nášho života. Pri jednej
takej udalosti sme boli v sobotu, keï sa náš kamarát Juraj rozhodol zaèa• ïalšiu dôležitú etapu svojho života. Prajeme Juraj
tebe, aj tvojej manželke Katke, aby ste boli spolu š•astní. kamaráti z BK MI.
26.1.2019 GP A U11, a GP A dospelí Trenèín. Najskvelejší úspech dosiahol Marek, ktorý skonèil na peknom tre•om mieste v
dvojhre a štvorhre, moc blahoželáme. Melánia skonèila na 9. mieste. Dospelí hrali súbežne s tými najmenšími Andrej, Marko,
Šimon, Dodo, Matúš, Juraj, Martin a Dáška nezaznamenali výrazné prekvapenie, len sa udržali v svojom štandarde. Bežná
bola šestnástka a v štvorhrách osmièka, pre mnohých to bol prvý štart medzi dospelými. Ve¾ká pochvala patrí Barborke ktorá
vlastnoruène upiekla vynikajúci koláè a Táni ktorá bola v pozícii pokladník. Peter
19.1.2019 BQ U17 Púchov. Turnaja sa zúèastnili Aïo, Dodo, Matúš, Nina a Timea. Dvojhry sa príliš nevydarili, až na Aïa,
ktorý skonèil na vynikajúcom druhom mieste a kvalifikoval sa na A-èkový turnaj. Blahoželáme. Dodo, Matúš a Nina mali
stop v prvom kole, Timea stop v druhom kole. V párovkách to bolo lepšie, tam brali medaile všetci: Mix: Aïo + Nina = tretí,
Štvorhra: Dodo + Matúš = tretí, Aïo + 1 = druhý, Nina + Timea = tretí. Blahoželáme, len škoda tých dvojhier, kde všetci mali na
postup minimálne o jedno kolo ïalej. Na budúce to zlepšíme.
15.1.2019 Svatobné oznámenie. Naša badmintonová rodina sa rozrastá ... 12.1.2019 BQ U15 Žilina. Nádherný
badmintonový deò plný pekných bojových výsledkov. Na celoslovenský turnaj 15 - roèných postúpili dnes Juraj, Oliver, Michal a
Emka. Barbore chýbal opravdu k postupu kúsok. Svoj vyhratý zápas zažila i Linda, Hanka èi Vanesa. Tých èo moc
chválim vidíte dole na fotke Ema, Vanesa, Táòa, Juraj, Barbora J, Oliver, Linda, Zuzka, Michal, Barbora M, Hanka,
Daniel a Petra. Všetci boli moc super a hodne šikovný.
Peter
9.1.2019 Sústredenie. Oddielové sústredenie sa uskutoèní od 24.8. do 31.8.2019 v Chorvátsku. Fotografie z minulých
rokov nájdete v galérii. Všetky informácie a prihlášky u Petra.7.1.2019 Fotky z rodinného turnaja nájdete v galérii
Klubové turnaje . Roman.
6.1.2019 Hrá celá rodina. Deò plný prekvapení, tak by sa dalo nazva• dnešné badmintonové rodinné zápolení. V dnešnom
dni bol príjemný nielen šport, ale i pekné a moc milé stretnutia ¾udí, ktorý si mali èo rozpráva•. A ako to dopadlo: na prvom
mieste skonèila rodina Švachová, na druhom mieste o minimálný rozdiel 4 košíkov rodina Talèíková Petera Betka, potom
rodina Meravá, Michalková, Skalická, Kožárová, Marková Tomáš a Juraj, Konèírová, Jenèová, Vitková,
Lehotská, Bušfyová, Mareková Evka a Zuzka, Talèíková Katka a Simonka a rodina Kvasnicová. Opravdu moc pekný
deò medzi úžasnými ¾uïmi. Ve¾ké poïakovanie organizátorom turnaja ktorý zabezpeèili chod celého turnaja Dodo, Nina a
Dáša.
1.1.2019 Všetko dobré a naj pre všetkých v novom roku želá vedenie klubu.1.1.2019 Turnaj "Hrá celá rodina" sa uskutoèní
dòa 6.1.2019 v našej telocvièni o 9.00 hod. Ví•az získa let balónom.
CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

http://www.badmintontrencin.sk

Powered by Joomla!

Vygenerované: 19 November, 2019, 19:13

