
Najmladší  žiaci  KVP  Piešťany  opäť  strieborní  .  

V dňoch 20.06. - 23.06. sa na kúpalisku Eva v Piešťanoch po roku opäť konali MSR 11. -
ročných žiakov vo vodnom póle  a  ani  tento  krát  sa  mladí  piešťanskí  pólisti  v  silnej
konkurencii 8. družstiev z celého Slovenska nestratili. Počas vyše troch dní sa na Eve
odohralo 28. zaujímavých zápasov. Podobne ako minulý rok mladí Piešťanci nestačili len
na vodnopólové nádeje NCHZ Nováky, ktorým podľahli až po tuhom boji o dva góly 9:7
a ako sa neskôr ukázalo, tak práve tento zápas rozhodol o umiestnení na prvých dvoch
miestach,  lebo  v ostatných  zápasoch  už  ani  Piešťanci  a ani  Nováčania  na  turnaji
nezaváhali.  V ďalších  zápasoch  turnaja  mladí  Piešťanci  svojich  súperov  prevýšili  vo
všetkých  herných  činnostiach  a zaslúžene  vyhrali  vysokými  rozdielmi,  vďaka  čomu
dostali  dostatok  príležitostí  aj  mladší  hráči  zo  striedačky,  ktorí  budú v kategórii  U11
reprezentovať  Piešťany  v nasledujúcich  súťažných  ročníkoch  a tým  zbierali  cenné
skúsenosti.  Ziskom  strieborných  medailí  sa  vodným  pólistom  z  Piešťan  vo  vekovej
kategórii  U11  podaril  uzavrieť  „medailový  hattrick“,  keď  ešte  v roku  2011  získali
bronzové medaile a v rokoch 2012 a 2013 striebro. Základom úspešných výsledkov, ktoré
deti dosiahli bola cieľavedomá príprava počas celého kalendárneho roka, absolvovanie
herných  sústredení  v Nemecku  v Esslingene,  v Chorvátsku  v Gradaci  a účasť  na
viacerých kvalitných turnajoch ako napr. Pohár nádejí 2012 v Piešťanoch, Veľkonočný
turnaj v Novákoch, Komárňanské dni a kvalitne obsadený medzinárodný turnaj Piešťany
Cup 2013. Vďaka patrí všetkým hráčom a hráčkam za účasť na tréningoch a všetkým
rodičom a členom klubu,   ktorí  sa  podieľali  pri  príprave  a organizovaní  turnajov.  Do
budúcnosti  želáme veľa úspechov a chuť do ďalších tréningov. K úspechu dopomohlo
i to, že záverečný turnaj MSR sa konal 3. krát po sebe v Piešťanoch, čo ocenili aj kluby
z iných miest na Slovensku a po skúsenostiach z minulých rokoch podporili Piešťany aj
tento rok pre organizovanie záverečného turnaja, čo je pre piešťanské vodné pólo veľká
pocta. Touto cestou chceme vyzvať rodičov detí, prednostne ročníky 2002 – 2004, aby sa
pripojili  a prišli  medzi  nás  a doplnili  nádejné  kategórie  najmladších.  Zároveň  strávili
príjemné prázdniny zdravou pohybovou aktivitou v bazéne. 

Tréningové hodiny vždy večer po skončení prevádzkových hodín, všetky deti, ktoré majú radi
vodu a pohyb budú vítané.

Výsledky Majstrovstiev SR:

KVP Kúpele Piešťany   –  ŠKP Košice 9:6 (2:1, 1:0, 4:2, 2:3)                           
Góly Piešťany:  Kolárová 4, Benedig 3, Berlanský, Venény

NCHZ Nováky  –  KVP Kúpele Piešťany 9:7 (2:0, 3:0, 2:3, 2:4)                               
Góly Piešťany: Benedig 3, Berlanský 2, Kolárová, Knapec

KVP Kúpele Piešťany  –  Pirana SC Topoľčany 11:4 (6:0, 1:2, 4:0, 0:2)                      
Góly Piešťan: Kolárová 4, Berlanský 3, Venény 2, Knapec, Benedig



KVP Kúpele Piešťany – ČH Hornets Košice      20:4       (8:2, 8:0, 3:0, 1:2)         
Góly Piešťan: Berlanský 6, Kolárová 6, Benedig 6, Venény 2

Slávia PU Prešov  -  KVP Kúpele Piešťany    6:19    (1:4, 1:4, 2:6, 2:5)                      
Góly Piešťan: Berlanský 7, Kolárová 5, Benedig 5, Venény 2

KVP Kúpele Piešťany   –  KVP Komárno15:7 (6:0, 3:2, 4:2, 2:3)                                       
Góly Piešťany: Berlanský 4, Kolárová 4, Benedig 3, Fedorko 3, Knapec 

Slávia UK Bratislava  –  KVP Kúpele Piešťany 6:11 (0:2, 0:5, 2:4, 4:0)                      
Góly Piešťany: Kolárová 4, Berlanský 3, Venény 2, Benedig 2, Gangur

Zostava KVP Kúpele Piešťany:

Klampárová, Berlanský, Grežďová, Kolárik, Kozáková, Chrenko, Venény, Kolárová, 
Motyčková, Knapec, Gangur, Benedig, Fedorko, Teličiaková, Fedorková, pre chorobu sa 
nezúčastnil Jakub Holič

Tabuľka strelcov KVP Kúpele Piešťany:

Kolárová 27, Berlanský 26, Benedig 23, Venény 9, Knapec 3, Fedorko 3, Gangúr 1

Konečná tabuľka M-SR 11r. žiaci  2012/2013:

1. KVP NCHZ Nováky 7 7 0 0 130:27 14
2. KVP Kúpele Piešťany 7 6 0 1 92:42 12
3. ŠKP Košice 7 5 0 2 69:38 10
4. Slávia PU Prešov 7 4 0 3 58:78 8
5. Slávia UK Bratislava 7 3 0 4 71:65 6
6  Pirana SC Topoľčany 7 2 0 5 37:74 4
7. ČH Hornets Košice 7 0 1 6 16:72 1
8. KVP Komárno 7 0 1 6 37:114 1
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