
Konečné výsledky Majstrovstiev okresu Ilava 2021 v kolkárskom športe 

„jednotlivci“  

 

Dňa 05.09.2021  sa v kolkárni v Trenčíne uskutočnili už tretie Majstrovstvá okresu 

Ilava v kolkoch, v kategórii muži „A“, nakoľko okres  Ilava v súčasnej dobe nedisponuje 

žiadnou funkčnou kolkárňou. V tejto kategórii, ktorá sa hrala v disciplíne na 120 hodov 

združených sa malo právo odohrať 16 hráčov z okresu Ilava, ktorí hrajú pravidelne súťažné 

zápasy v  2. Slovenskej kolkárskej lige skupina západ, 3. lige v Trenčianskom kraji 

a v mestskej lige v Trenčíne a Starej Turej. Niektorí hráči si za prítomnosti rozhodcu 

predohrali termín 12.09.2021, nakoľko sa niekoľko hráčov na poslednú chvíľu z turnaja 

odhlásilo. 

Majstrovstvá okresu Ilava v koloch pokračovali dňa 12.09.2021 opäť na kolkárni,         

v Trenčíne druhým turnajom, ktorý bol určený najmä pre širokú verejnosť. Odohrali 

kategórie deti do 14 rokov U14,  kategória dorast od 15 do 18 rokov U18, kategória juniori od 

19 do 23 rokov U23 kategória ženy a kategória  muži „B“, všetko rekreační hráči 

a začiatočníci, ktorí nehrávajú pravidelne. 

Na tretie Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch bolo prihlásených cca 90 hráčov, 

žiaľ asi polovica sa na dané termíny nedostavila. Kolky si prišli okrem tradičných hráčov 

z Dubnice nad Váhom, Ilavy, Bolešova, Zliechova a Novej Dubnice, v tomto ročníku 

vyskúšať aj hráči z Kameničian, Pruského, Bohuníc, Horného Srnia, Bratislavy a Košeckého 

Podhradia. Práve noví hráči príjemne prekvapili a turnaj značne zdramatizovali. Najviac 

dramatická súťaž bola v kat. žiaci, kde dvaja najlepší hráči dosiahli rovnaký výkon. Museli 

tak rozhodnúť  pridané ďalšie hody. 

  

Konečné výsledky z 05.09.2021 v  kat. muži „A“ na 120 hodov združených :                             

1. miesto Roman Pecháček Ilava 559 b., 2. miesto Martin Hajaš Nová Dubnica n/V. 530 b., 

3. miesto Jozef Adamec Zliechov 491 b., 

Konečné výsledky z 12.09.2021 v  kat. muži „B“ na 120 hodov združených :                              

1. miesto Martin Minárik Dubnica n/V 411 b., 2. miesto Dušan Hatnančík Pruské. 401 b.,       

3. miesto Peter Veselý Dubnica n/V. 396 b.  

Konečné výsledky z 12.09.2021 v  kat. ženy na 60 hodov združených :                                        

1. miesto Monika Mináriková  Dubnica n/V 202 b., 2. miesto Katarína Gregušková Ilava 

181 b., 3. miesto Júlia Micháleková Ilava 151 b.  

Konečné výsledky z 12.09.2021 v  kat. juniori na 60 hodov združených :                                        

1. miesto Patrik Filip  Košecké Podhradie 178 b., 2. miesto Milan Žák Horné Srnie 144 b., 

3. miesto Janka Vulganová  Horné Srnie 125 b.  



Konečné výsledky z 12.09.2021 v  kat. dorast na 60 hodov združených :                                        

1. miesto Patrik Filip  Košecké Podhradie 186 b., 2. miesto Janka Vulganová Horné Srnie 

141 b., 3. miesto Barborka Kebísková Horné Srnie 125 b.  

Konečné výsledky z 12.09.2021 v  kat. žiaci na 30 hodov do plných :                                           

1. miesto Janka Vulganová  Horné Srnie 129 b. + 14 b., 2. miesto Matúš Hatnančík Pruské 

129 b. + 8 b., 3. miesto Barborka Kebísková  Horné Srnie 93 b.  

 

Na turnaj bola poskytnutá dotácia od mesta Dubnica nad Váhom vo výške 350 EUR. 

Týmto v mene hráčov a organizátorov mestu Dubnica nad Váhom ďakujeme, že 

participovalo týmto spôsobom. Za mesto Dubnica n/V sa turnaja zúčastnila aj ako hráčka 

Mgr. Anna Mária Duvačová, ktorá  nám na záver pomohla odovzdávať ceny pre 

najmenších.  

 

Ceny do turnaja venovali :       

 

- Primátor mesta Ilavy Ing. Viktor Wiedermann 

- Primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf 

- RONA, a.s.  Lednické Rovne 

- Full Café Ilava 

- Vegáč – zdravé bistro Ilava 

- Mnišky Pub & Restaurant Tuchyňa 

 

                              
 

Za poskytnutie priestorov na zorganizovanie  3. ročníka Majstrovstiev okresu Ilava v 

kolkoch 2021 patrí srdečné poďakovanie domácemu klubu TKK Trenčín. Turnaj rozhodoval 

akreditovaný rozhodca Slovenského kolkárskeho zväzu   Ing. Ján Kebísek, hráč KK FESA 

Dubnica n/V. Riaditeľom turnaja bol akreditovaní tréner Slovenského kolkárskeho zväzu 

Mgr. Roman Pecháček. Turnaj po technickej stránke pomáhali zabezpečiť domáci hráči. 

Osobitné poďakovanie patrí zdravotnej sestričke z NsP Ilava  Bc. Marte Pilnej, ktorá celý deň 

erudovane dohliadali na zdravotnú starostlivosť všetkých hráčov, vrátane pitného režimu. 

Veľké poďakovanie patrí najmä sponzorom za venovanie cien do turnaja a všetkým, ktorí sa 

podieľali na organizácií tohto turnaja.  Veríme, že o rok sa stretneme znova na štvrtom 

ročníku a opäť prežijeme spoločne krásny športový deň.  

                                                                                                          Riaditeľ turnaja 

                                                                                                      Mgr. Roman Pecháček 



 

 

Kategória  muži „A“ - vyhodnotenie  1. miesto Roman Pecháček  (v strede), 2. 

miesto Martin Hajaš (vpravo) a 3. miesto Jozef Adamec (vľavo) 

 

 

Kategória  muži „B“ – vyhodnotenie  1. miesto Martin Minárik  (v strede), 2. 

miesto Dušan Hatnančík (vľavo) a 3. miesto Peter Veselý (vpravo) 



 

Kategória  ženy – vyhodnotenie  zľava doprava : Bc. Marta Pilná (zdravotný 

dozor), 2. miesto Bc. Katarína Gregušková,  1. miesto Monika Mináriková , 

riaditeľ turnaja Mgr. Roman Pecháček 

 

Kategória  ženy – vyhodnotenie  

 

Kategória  juniori – vyhodnotenie  zľava doprava : riaditeľ turnaja Mgr. 

Roman Pecháček, 2. miesto Milan Žák, 3. miesto Janka Vulganová, Mgr. Anna 

Mária Duvačová za Mestský úrad Dubnica n/V. s dcérou pri odovzdávaní cien 

 



 

Majster okresu Ilava 2021 v kategórií  dorast a juniori Patrik Filip v akcií 

a vedľa neho jeho otec 

 

Kategória  dorast – vyhodnotenie  zľava doprava : riaditeľ turnaja Mgr. 

Roman Pecháček, 2. miesto Janka Vulganová, 3. miesto Barborka Kebísková, 

Mgr. Anna Mária Duvačová za Mestský úrad Dubnica n/V. s dcérou pri 

odovzdávaní cien 



  

Kategória  žiaci – vyhodnotenie  zľava doprava : riaditeľ turnaja Mgr. Roman Pecháček, 2. 

miesto Matúš Hatnančík, 1. miesto Janka Vulganová, 3. miesto Barborka Kebísková, Mgr. 

Anna Mária Duvačová za Mestský úrad Dubnica n/V. s dcérou pri odovzdávaní cien 

 

 

Ing. Ján Kebísek, akreditovaný rozhodca turnaja 


