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Európska dievčenská basket-
balová liga (EGBL) sa pripojila
k lige chlapcov (EYBL) o dva ro-
ky neskôr, v roku 2000. Za viac
ako dvadsať rokov sa EYBL/
EGBL stala významnou basket-
balovou organizáciou pod kríd-
lami FIBA. V rôznych vekových
kategóriách chlapcov a dievčat
od 14 do 20 rokov sa na turna-
joch zúčastňuje viac ako 300 tí-
mov z 33 krajín.

V tejto sezóne sa do dievčen-
skej kategórie do 18 rokov
pôvodne prihlásilo 10 tímov –
Alvik Basket Štokholm (Švéd-
sko), BS Riga/Jugla, Riga/Centrs
U17, Liepaja LSSS (všetky Lo-
tyšsko), Grodnooblsport Prine-
manie, Tsmoki Minsk (oba Bie-
lorusko), Ukrajina U16, MBK
Stará Turá, Young Angels Aca-
demy Košice (oba SR). Už po pr-
vom z troch turnajov skončilo
Grodno i Young Angels Acade-
my, po druhom podujatí sa so
súťažou rozlúčili pre vojnový
konflikt bieloruský celok z Min-
ska a ukrajinský reprezentačný
výber do 16 rokov.

Košičanky z Ťahanoviec sa od
turnaja k turnaju zlepšovali. Na
prvom (Anykščiai, Lit.) skončili
siedme, na druhom (Riga, Lot.)
piate a z tretieho (Liepaja, Lot.)
sa vrátili s bronzovými medaila-
mi. „
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povedal skú-
sený tréner CBK Vladimír Kar-

nay, ktorému robia vrásky na če-
le niektoré zverenkyne. „
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dodal.
CBK už v minulých týždňoch

investoval nemalé peniaze do
nového LED osvetlenia v hale
a kúpil novú svetelnú tabuľu.
Veľkou zmenou prešli šatne i so-
ciálne zariadenia. V týchto
dňoch pribudne na palubovke
i nový náter. Usporiadať takéto
podujatie pre CBK, ktorý je
prakticky rodinným klubom,
bez generálneho partnera, nie je
jednoduché. Rozpočet do 10 000
eur nakoniec dokázali naplniť.
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jadril sa manažér Ján Bača.

EGBL mala doteraz na pro-
grame tri turnaje. Po zrátaní vý-
sledkov skončili na 1. mieste 
dievčatá zo Starej Turej pred
CBK, Ukrajinou U16 a Riga/
Centrs U17. Keďže Ukrajinky sa
odhlásili zo súťaže, na závereč-
ný turnaj Final Four sa kvalifi-
koval piaty celok – švédsky Al-
vik. „
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konštatovala prezidentka
CBK Vladimíra Daňková.

Košický CBK usporiada Final Four EGBL basketbalistiek do 18 rokov

PIATOK
Stará Turá - Alvik Basket
Otvárací ceremoniál
Riga Centrs U17 - CBK Košice
Alvik Basket - Riga Centrs U17
CBK Košice - Stará Turá

SOBOTA
Stará Turá - Riga Centrs U17
Alvik Basket - CBK Košice

NEDEĽA
zápas o 3. miesto
finále
záverečný ceremoniál

PROGRAM FINAL FOUR
EGBL U18

Progres potvrdiť aj na domácej palubovke
Od piatka do nedele klub CBK
Minibuseuropa Košice usporia-
da Superfinále Európskej diev-
čenskej basketbalovej ligy
(EGBL) v kategórii dievčat do 18
rokov. Účasť medzi najlepším
kvartetom si okrem domáceho
tímu vybojoval aj ďalší sloven-
ský celok MBK Stará Turá.
V telocvični na ZŠ Juhoslovan-
ská budú štartovať aj lotyšský
tím Riga Centrs U17 a švédsky
klub Alvik Štokholm.

Takto sa dievčatá CBK tešili z 3. miesta na poslednom
turnaji v lotyšskej Liepaji. FOTO CBK KOŠICE

Od utorka absolvujú na stred-
nom Slovensku svoje stretnutie
so zástupcami organizačného vý-
boru a Slovenského olympijské-
ho a športového výboru technic-
kí delegáti, ktorí budú na EYOF
zodpovední za jednotlivé športy.
V Banskej Bystrici a jej okolí sa
bude v lete súťažiť v desiatich
športoch – atletike, plávaní, džu-
de, tenise, bedmintone, cyklisti-
ke, športovej gymnastike, volej-
bale, basketbale a v hádzanej.

Zároveň v týchto dňoch sa na
Slovensku koná zasadnutie koor-
dinačnej komisie Európskych
olympijských výborov pre EYOF
2022. Komisiu vedie Joseph Cas-
sar z Malty, jej člen je aj niekdajší
skvelý stolný tenista Jean-Michel
Saive z Belgicka. Členovia koor-
dinačnej komisie už absolvovali
v minulosti viacero mítingov
s organizačným výborom a nav-
štívili už aj športoviská v Banskej
Bystrici a jej okolí.

Počas utorka do hotela Kaská-
dy, ktorý sa nachádza neďaleko
Sliača, prichádzali zástupcovia
národných olympijských výbo-
rov, ktorých športovci sa predsta-
via na EYOF. Od organizátorov
si počas ďalších dní vypočujú 

viaceré informácie, ktoré ich mlá-
dežníckym tímom pomôžu v prí-
pravách na najvýznamnejšie 
európske podujatie pre športov-
cov vo veku od 14 do 18 rokov.
Dozvedia sa novinky o organizá-
cii vrátane ubytovania, akreditá-
cie, ceremoniálov a dopravy. Ne-
bude chýbať ani prehliadka jed-
notlivých športovísk.

p

e povedal ge-
nerálny sekretár Slovenského
olympijského a športového výbo-
ru Jozef Liba.

Na strednom Slovensku sa bu-
de súťažiť v desiatich športoch na
trinástich športoviskách. Okrem
Banskej Bystrice sa využije aj
športová infraštruktúra vo Zvo-
lene, Detve, Badíne a v Sloven-
skej Ľupči. Celkovo na Slovensko
pricestuje v závere júla 3600
športovcov a členov realizačných
tímov.

Na organizátorov EYOF 2022 
Banská Bystrica čaká ďalšia previerka

Posledné veľké
stretnutie 
pred podujatím
Zástupcovia národných olympijských výborov z celej Európy, koordi-
načnej komisie EOV a technickí delegáti jednotlivých športov na
Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF 2022) v Banskej
Bystrici sa stretávajú tento týždeň v hoteli Kaskády na úpätí Krem-
nických vrchov. Na stretnutí sa dozvedia posledné novinky o organi-
zácii najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku, ktoré bude
od 24. do 30. júla 2022. Informoval portál olympic.sk.

Svetu aj z Banskej Bystrice 
vyšlú športovci správu 

o olympijskom duchu 
a priateľstve.      JOZEF LIBA

„


