
Kalendár športových súťaží  na rok 2014   

 

     

     Január  
 PODUJATIE MIESTO ŠPORT ORGANIZÁTOR  
 5. ročník O pohár primátora mesta Sp.Nová Ves   ZŠ Komenského Sp.N.Ves stolný tenis  MPC Cessi 

 5.1.2014  Novoročná diabolka, vzduch. puška a pištoľ  vzduch.strelnica kúpalisko streľba  Klub spišských strelcov 

 19.1.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

   Frankov memoriál, medzinárodný halový turnaj žiakov   futbal  ZŠ Z. Nejedlého + FK  

 Február  

 16.2.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

 Bežecké preteky na lyžiach  Grajnár  beh na lyžiach  Mesto Sp.Nová Ves  

 Marec 

 16.3.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF   streľba  Klub spišských strelcov 

 Apríl  

 18.4.2014 Veľkonočná diabolka, verejná súťaž  vzd. strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 19.4.2014 Veľkonočný strelecký turnaj- gule, verejná súťaž krytá strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 27.4.2014 Okresné majstrovstvá, vzduchová pištoľ, puška   streľba  Klub spišských strelcov 

 O pohár primátora mesta Sp.Nová Ves, športová hala floorbal  Floorbal club Young Arrows 

 
10. ročník seniorských Majstrovstiev mesta v plávaní krytá plaváreň plávanie  

Plavecký seniorský klub , STEZ , Mesto 
SNV  

 Veľkonočný výstup na Matku Božiu, ved. R. Bőtcher   turistika  Odbor klubu slov. turistov 

 Sobota plná tanca, zábavy a krásy - cvičenie žien    aerobik  RVTS MIX 

 Máj  

 23.5.2014 Poľovnícky strelecký prebor M 400, Verejná  súťaž  krytá strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 
Májová hodinovka J.Česlu   beh  

mesto + Maratónsky klub TJ + Tatran 
SNV  

 
Jún  

 14.6.2014   O pohár primátora, Verejná strelecká súťaž                                                      streľba  Klub spišských strelcov 

  



20.6.2014 Náborová strelecká súťaž pre mládež,  vzduchovková strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 24. ročník Večerný beh mestom SNV   námestie  beh Mesto SNV, CVČ ADAM  

 Majstrovstvá Slovenska v in line korčuľovaníí  námestie  in- line korčule STEZ,  klub short- track  

 18. ročník Spišské športové hry  základné školy    OŠMaŠ, základné školy 

 Beh farmárskeho dvora Novoveská Huta  beh  OZ Novoveská Huta, Hanzok- Hanzoková  
 

Júl  

 3. ročník Memoriál A. Nagya futbalový štadión  futbal  FK  

 4.7.2014 Presná streľba z malokalibrovky , verejná strelecká súťaž                               streľba  Klub spišských strelcov 

 August  

 29.8.2014 O putovný samopal SNP, verejná strelecká súťaž  strelnica Šuleroch   streľba  Klub spišských strelcov 

 Spišský pohár zimný štadión  hokej  Hokejový klub  

 31.8. Cena Spiša jazdecký areál  jazda na koni  jazdecký klub Slávia 

 Štafetový beh Spišiakov Novoveská Huta  beh  OZ Novoveská Huta  

 STEZ Cup zimný štadión  short track  klub short track  

 September 

 6.9.2014 Jesenná diabolka, Vz Pi a Vz Pu, verejná súťaž vzduchovková strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 7.9.2014  Okresné majstrovstvá Vpi, verejná súťaž  krytá strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 21.9.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

 Dni cyklistiky na Spiši námestie  cyklistika Klub cyklistiky 

 7. ročník „O pohár primátora mesta“ športová hala volejbal  volejbalový klub  

 4. ročník Turnaj kadetiek a junioriek hala PTŠ  volejbal  volejbalový klub  

 
Turnaj bývalých absolventov školy GymnáziumŠkolská 

basketbal, 
futbal  Gymnázium Školská 

 Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta  beh  MestoSp. N.Ves, OZ Novoveská Huta  
 

Október  

 26.10.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

 Zimné krajské majstrovstvá krytá plaváreň  plávanie  Plavecký klub  

 Plavecká štafeta krytá plaváreň  plávanie  OŠMaŠ, základné školy, CVČ a PK 

31. ročník „Beh Slovenským rajom“  Košiarny briežok  beh  TJ Tatran  

 



November 

 23.11.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

 Turnaj v stolnom tenise chlapcov,  Technická akadémia  stolný tenis  Technická akadémia 

  Ferčekovská desiatka Ferčakovce – Novoveská Huta beh  MsV 3, OZ Novoveská Huta  

 December  

 14.12.2014 Okresná strelecká liga  vzduch. pištoľ a puška podľa pravidiel  ISSF    streľba  Klub spišských strelcov 

 26.12.2014 Štefanský strelecký turnaj, verejná súťaž krytá strelnica streľba  Klub spišských strelcov 

 Európsky pohár juniorov v short tracku zimný štadión  short track Klub short track  

 31. 12. 39. ročník výstup na Veľkú Knolu ved. R. Bőtcher   turistika  Odbor klubu slov. turistov 

 

     kalendár vznikol v spolupráci športových klubov RŠK a Komisie pre mládež a šport 

 

      

 

   


