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V Trstenej sa konalo 1. kolo Slovenské ho pohára v karate mládeže. I keď je len zač iatok sezóny,
naš i mladí karatisti dosiahli výborné umiestnenia. Výsledky Pezinč anov: kata - 2. miesto Martina Bizlová (žiač ky 9-11 r.), 2. Marcela Tahotná (dorastenky 15-18 r.), 3.
Adam Lisičan (žiaci 9-11 r.), 2.
druž stvo A (dorastenky - Hupková, Kohútová, Greguš ová), 3.
druž stvo B (žiaci 12-14 r. - Lisič an,
Kuchta, Voš tiar), kumite - 1. Alena
Hupková (dorastenky, 60 kg, 1518 r.), 2. Miroslav Č ernák (žiaci,
12-14 r., 160 cm), 1. Zuzana Greguš ová (žiač ky, 12-14 r., 170 cm),
2. Marcela Tahotná (dorastenky,
60 kg, 15-18 r.), 2. druž stvo C (žiaci 12-14 r. - Žilinský, Lukáč , Greguš ), 3. druž stvo D (dorastenky
15-18 r. - Hupková, Greguš ová,
Tahotná).
Karol Tahotný

Pozreli sme sa na doterajš í priebeh basketbalovej sezóny aj reč ou
š tatistík, ktoré sú tieždôležité v hodnotení výkonu hráč a.
V Saportovom pohári sa zatiaľz
naš ich hráč ov najlepš ie strelecky
darí Aramisovi Nagličovi , ktorý dal
57 bodov. Za ním sú A. Lukjanec s
55 bodmi a R. Krämer so 41 bodmi.
V slovenskej lige potvrdzuje strelecká tabuľka dominanciu pezinských hráč ov. Vedie ju Lukjanec 167 bodov, 2. Naglič - 166 b. a 7.
Mič uda - 134 b. V š tatistike získaných lôpt je prvý D. Mujagič , ktorý
má priemer 7,3 získaných lôpt na
zápas). V poč te asistencií je najlepš í Naglič 5,6 asistencie na zápas).
(pr)

V dňoch 20. a 21. októbra sa uskutoč nili v poľskom Krakove medzinárodné plavecké preteky za úč asti pretekárov z Poľska, Č iech, Nemecka a Slovenska. Zúč astnila sa na nich aj Pezinč anka KAMILA
KORČ EKOVÁ a poč ínala si vynikajúco. Hoci má len trinásť rokov
zvíťazila v ženskej kategórii.
V poslednú októbrovú sobotu š tartovala na krajských majstrovstvách v Trnave, kde utvorila slovenský rekord v kategórii A (13 a 14roč ných) na 50 metrov delfín. Starý rekord prekonala o dve desatiny
sekundy.
Po vynikajúcich výkonoch na letných majstrovstvách Slovenska v
kategórii A, keď získala sedem individuálnych prvenstiev, jedno druhé
miesto a dve víťazstvá v rámci š tafiet, sú to ď alš ie mimoriadne cenné
úspechy tejto mladej plavkyne.
(mo)

Basketbalisti Slovakofarmy vstúpili
do novej sezóny ažnad oč akávanie
úspeš ne. Dokazujú nielen svoju suverenitu na slovenských palubovkách, ale dobre reprezentujú aj v Saportovom pohári.
Hoci sa mužstvo formovalo eš te aj v
poslednom týždni pred zač atím slovenskej ligy, víťazstvá v lige sú až
neuveriteľne jednoznač né . Jedinou
výnimkou bol zápas v Luč enci, kde
domáci po bojovnom výkone prehrali
o 8 bodov. Na domácej palubovke
vš ak Pezinč ania drvia svojich súperov agresívnou obranou, peknými
rýchlymi protiútokmi a dobrou streľbou. Dokonca aj minuloroč ný vicemajster Chemosvit Svit odiš iel z Pezinka so zahanbujúcim debaklom
108:55. Tieto výsledky naznač ujú, že
kvalita slovenskej najvyš š ej súťaže
neustále klesá a že zápasy v nej sú
len veľmi slabou prípravou na Saportov pohár.
Fanúš ikovia preto s veľkým napätím oč akávali prvé vystúpenia v Saportovom pohári a hlavne sa teš ili na
kvalitný basketbal. Na prvý zápas
družstvo cestovalo do Belehradu,
kde sa stretlo s domácim Železni-

kom. Menš ím prekvapením bola výhra 92:81, avš ak tá bola podložená
výborným kolektívnym výkonom v
obrane a veľmi dobre hrajúcim a strieľajúcim Naglič om (32 bodov).
Na druhý zápas hráč i cestovali na
Cyprus, kde im bol súperom tím Keravnos Keo Nikózia. Domácim síce
pred zápasom odiš la najväč š ia hviezda M. Smith, ale ani to neznížilo ď alš í
skvelý výkon celé ho náš ho mužstva.
Opäť dobrá obrana, individuality v
útoku a dobré vedenie tré nerov priviedli mužstvo aj napriek nepriazni
rozhodcov k druhé mu víťazstvu
(87:54). Jediným tieňom stretnutia
boli zranenia Mujagič a a Š oš ku. Ako
sa neskôr ukázalo obaja veľmi chýbali v domácom zápase s mladým
družstvom Splitu. Hráč i nezvládli
podľa slov tré nera Urbana zápas psychicky najmä v príprave a ako ukázal
zápas, nestač ili reagovaťani na skvelú fyzickú pripravenosťSpliťanov. Ale
treba uznať, že ich víťazstvo bolo zaslúžené . Pezinskí fanúš ikovia vš ak
dúfajú, že najbližš í domáci zápas, v
ktorom privítame 4.12. Igokeu Aleksandrovac sa už skonč í víťazstvom
(pr)
naš ich hráč ov.

Rovnako ako v minulom roku, aj
tentoraz, v Pezinč anovi prinesieme viacstránkový materiál, v ktorom obrazom i slovom zosumarizujeme najvýznamnejš ie udalosti
roku 2001 v Pezinku.
Aj keď sa pravidelne snažíme
písaťo dianí v meste, predsa je len
možné , že sme sa o niektorých
pozoruhodných výsledkoch, najmä
naš ich š portovcov č i reprezentantov v oblasti kultúry, nedozvedeli.
Veľmi by nás to mrzelo. Obraciame sa preto na vš etky organizácie, kluby, š koly, aby nám napísali o
svojich reprezentantoch, ktorí boli
úspeš ní na republikových č i medzinárodných súťažiach.
Za vaš e informácie, ktoré oč akávame najneskorš ie do 28. decembra, vopred ď akujeme. Oceňte svojich najlepš ích tým, že bude o nich
vedieťcelý Pezinok!
(mo)

Kapitá n GFC Františ ek Sandtner
oslá vil nedá vno 35 rokov. Je pozoruhodné, ž e svojmu materskému
klubu je verný už 28 rokov.
Za chladné ho jesenné ho poč asia
11. novembra sa skonč ila prvá polovica nižš ích futbalových seniorských súťaží. Pezinok je v nich zastúpený tromi tímami - v III. lige hrá
PŠ C a vo IV. lige GFC Grinava a
Baník.
Najúspeš nejš ím naš im mužstvom bol grinavský GFC, ktorý
obsadil veľmi pekné š tvrté miesto.
Aj keď zač iatok súťaže sa mu nevydaril, záver mal impozantný - vyhral
päť stretnutí za sebou. V poslednom porazil Zohor (1:0), ktorý je
vážnym adeptom na postup do III.
ligy. GFC z 15 stretnutí sedem vyhral, päťremizoval a tri prehral.
Menej radosti futbalovým priaznivcom urobil treťoligový PŠC. Po
jesennej č asti sa usadil na dne tabuľky, aj keď v poslednom stretnutí
dosiahol cenné víťazstvo nad Slovenským Grobom. Na svojom konte má tri víťazstvá, dve remízy a 10
prehier.
Najhorš ie si poč ína cajlanský Baník, ten užvážne môže pomýš ľaťo
zostupe. Nedokázal vyhrať ani jeden zápas, iba trikrát remizoval,
dvanásťkrát odchádzal z boja pora-

zený. Veľavravné je aj skóre, konto
súperov zaťažil iba ôsmimi gólmi,
47 ich dostal.
O názory na doterajš í priebeh
súťaže sme požiadali prezidenta
klubu a tré nera najúspeš nejš ieho
mužstva GFC Grinava:
Tomáš Kallay, tré ner: - S doterajš ím úč inkovaním ná š ho muž stva
mô ž em byť len spokojný. Nevyš iel
ná m síce zač iatok súťaž e, keďž e
cez leto sme sa nemohli dať akosi
dohromady, ale potom sa opäť vytvorila skvelá partia, zač ali sme
poctivo trénovať a výsledok sa dostavil. S ohľadom na to, ž e vš etci
chlapci hrajú popri zamestnaní,
bez ná rokov na odmenu, je to výborné. Samozrejme, ž e má me zá ujem, aby muž stvo zostalo aj po zimnej prestá vke pohromade. Radi by
sme vš ak doň zaradili aj mladš ích
hrá č ov z dorastu. Má me vyhliadnutých dvoch-troch mladíkov, ktorí
absolvujú s nami zimnú prípravu.
Keď do muž stva zapadnú, dostanú
š ancu aj v majstrovských zá pasoch. Zaregistrovali sme aj zá ujem
hraťza GFC od hrá č ov iných muž stiev, vš etko bude ale zá visieť od

finanč ných pož iadaviek ich klubov.
Milan Koš ík, prezident: - Myslím
si, ž e predsúťaž ové predpoklady
sme prevýš ili, lebo sme oč aká vali o
dve-tri miesta horš ie postavenie.
Za vš etko chcem chlapcom poďakovať, robia ná m ozaj radosť. Teš í
ná s ale aj druhé miesto ž iakov a
š ieste dorastencov. Ú spechy dosahujeme i napriek tomu, ž e pô sobíme v ozaj skromných podmienkach.
V čom to je, ž e u vás sa futbalu,
v porovnanís PŠ C a Baníkom, aj
v tý chto ťaž ký ch podmienkach
darí?
- My sme to už viackrá t rozoberali.
Dospeli sme k zá veru, ž e je to vďaka vytvoreniu dobrej partie. U ná s
sa nemô ž e stať, ž e by si chlapci po
zá pase spolu nesadli, nedali več eru, pohá r piva č i nealko a pritom nerozobrali zá pas. Nikto bez vá ž neho
dô vodu ozaj neodchá dza. Sme
dobrý kolektív, prispievajú k tomu
funkcioná ri, tréner i hrá č i. Tento
stav trvá už niekoľko rokov. To považ ujem za najdô lež itejš ie, lebo iné
hrá č om ponúknuťnemô ž eme.
(mo)

1. V. Leváre
2. Koba Senec B
3. SFM Senec
4. Inter B
5. Slov. Grob
6. Rač a
7. Lamač
8. Kalinkovo
9. Vrakuňa
10. Ružinov
11. VTJ Malacky
12. Š KP Devín B
13. Svätý Jur
14. Jablonec
15. Dubová
16. PŠ C Pezinok

1. Studienka
2. Stupava
3. Zohor
4. Grinava
5. Vinič né
6. Jablonové
7. Lozorno
8. Limbach
9. Jakubov
10. Záh. Ves
11. Láb
12. Modra
13. Š enkvice
14. Rohožník
15. Pl. Š tvrtok
16. B. Pezinok

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

8
8
8
8
7
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7
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6
6
3
3
3
3
3
3

5
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4
3
6
3
2
3
3
2
8
6
6
3
2
2

2
3
3
4
2
5
6
6
6
7
4
6
6
9
10
10

15 13 1 1
15 11 2 2
15 9 2 4
15 7 5 3
15 7 3 5
15 7 3 5
15 7 3 5
15 7 3 5
15 7 2 6
15 6 2 7
15 5 3 7
15 5 0 10
15 4 2 9
15 3 2 10
15 3 2 10
15 0 3 12

34:19
28:9
24:18
29:9
30:16
24:21
18:17
28:27
23:34
27:17
19:14
27:31
19:33
18:44
20:38
17:38

46:11
43:11
36:12
27:16
34:23
25:20
22:21
22:23
23:22
28:23
21:29
22:40
19:34
18:30
12:44
8:47

29
28
28
27
27
24
23
21
21
20
17
15
15
12
11
11

40
35
29
26
24
24
24
24
23
20
18
15
14
11
11
3

