Š PORT / 11

V nedeľu 28. apríla sa uskutoční v
Pezinku VI. ročník Veľkej ceny veterá nov (jazda pravidelnosti) do vrchu
Baba. Š tart pretekov bude o 11.00
hod. pri Kameňolome. Š tartovať
budú preteká ri zo Slovenska,
Č iech, Rakú ska a Maďarska v piatich kategóriá ch: automobily do r.
1945 a 1946 - 1970, motocykle do r.
1945 a 1946 - 1970 a špeciá ly automobily i motocykle do r. 1980.
Ná vštevníci si budú môcť ú častnícke vozidlá pozrieť v depe v Kameňolome už od 9.00 hodiny.
(mo)

V Trnave sa konali 6. apríla majstrovstvá Slovenska mužov a
žien v džude. Pezinčania nastupovali v značne oklieštenej zostave, dôvodom bola chrípka, ktorá
vyradila štyroch preteká rov. Z
pätice našich si napokon najlepšie počínal slovenský reprezentant Martin Tománek , v kategórii
do 81 kg vo finá le zdolal R. Š ichora z PS Bratislava a obhá jil
titul.
Slovenský šampioná t dorastencov a dorasteniek bol v Michalovciach. Z Pezinčanov bol najú spešnejší Milan Randl vo vá hovej
kategórii 73 kg, ktorý sa umiestnil
na 1. mieste.
(mt)

V stredu 10. apríla vyvrcholil v
Lučenci druhým finá lovým zá pasom Slovenský pohá r basketbalistov. Tento rok sa vo finá le stretli Slovakofarma Pezinok a ESO Lučenec. Cesta Pezinčanov za ziskom
trofeje bola jednoduchá , veď nehrali zá kladnú skupinu, v semifiná le
zohrali jeden zá pas proti Komá rnu
v rá mci ligy a aj prvý finá lový zá pas
sa hral ako sú časť I. ligy. Doma Pezinčania zvíťazili 101:77 a vonku
103:77. V oboch zá pasoch sa prejavil širší a kvalitnejší ká der Pezinčanov, ako aj väčšie skú senosti a
ná paditejšia hra v ú toku. Zaslú žene
teda získali už štvrtýkrá t tú to trofej a
vrá tili ju tak po minuloročnom zavá haní znova do Pezinka.
(pr)

Pod týmto ná zvom sa uskutoční
cez letné prá zdniny I. ročník basketbalové ho kempu pre talentovanú
mlá dež. Jeho cieľom je zlepšiť športovú výkonnosť mladých adeptov
basketbalu.
Počas celé ho kempu pre chlapcov
a dievčatá (12-18 r.) bude aplikovaný dvojfá zový ale aj trojfá zový tré ning v hale, telocvični a na vonkajších asfaltových ihriská ch, s využitím regenerá cie v plavá rni.
Celodenný program bude prebiehať podľa stanovené ho harmono-

gramu v skupiná ch, s maximá lnym
počtom ú častníkov 12. Všetci tré neri budú rotovať medzi jednotlivými skupinami.
Na kempe sa zú častnia i mlá dežnícki reprezentační tré neri Peter
Bá lint a Pavol Zuzik. Hosťami u
chlapcov budú hrá či pôsobiaci v
zahraničí (Rančík, Andruška) a u
dievčat reprezentační tré neri Ková čik a Š tajger.
Kemp sa uskutoční v dvoch termínoch: 30.6. - 6.7. 2002 pre chlapcov
a 7.7. - 13.7. 2002 pre dievčatá .

V októbri roku 1973 preletela mé diami a našim športovým, motoristickým svetom smutná sprá va o tragé dii, ktorá sa stala na okruhu Slavín
v Bratislave. Na medziná rodných
majstrovstvá ch Č SSR v rýchlostných pretekoch nešťastne havaroval
Pezinčan, zaslú žilý majster športu

ným vyvrcholením jeho športovej
Jeho odchod a rozlú čka s preteká rskou činnosťou boli kruté . Smú karié ry.
tok vtedy ovlá dol celú našu motorisFrantišek Srna patril medzi najleptickú obec. Na pohrebe, ktorý sa
ších československých preteká rov
konal 10. októbra, sa zišlo toľko ľudí,
v triede 250 a 350 kubických centičo Pezinok pri tejto príležitosti nepametrov. Sú ťažiť začal v roku 1951.
mätá . V dlhočiznom sprievode cez
Postupne sa vypracoval až do remesto išlo veľké množstvo trú biaprezentačné ho družstva. Š tyrikrá t
cich automobilov a motocyklov.
sa postavil na majstrovstvá ch reTakto nevšedne chceli mnohí vzdať
publiky na najvyšší stupeň. V roku
hold vynikajú cemu športovcovi i člo3
1959 v triede do 250 cm . Tento
veku.
ú spech zopakoval aj v roku 1961 a
Č as uteká . František Srna by sa
1971. V roku 1972 sa stal majstrom
bol 15. má ja 2002 dožil 70-ich rokov.
3
v triede do 350 cm , v roku 1973 mu
Milan Oravec
k tomu chýbal iba krôčik... Bol
víťazom Veľkej ceny Č SSR v
Brne a Veľkej ceny Juhoslá vie v
Opatiji.
Nesmiernou usilovnosťou, štú diom, pracovitosťou a sebadisciplínou sa vypracoval nielen na
preteká ra európskej triedy, ale
patril medzi nevšedne nadaných
konštrukté rov preteká rskych
strojov, ktorými doká zal konkurovať fabrickým výrobkom.
Viackrá t som navštívil jeho povestnú dielničku v rodinnom
dome na Rá zusovej ulici, písal o
jeho ú spešnej karié re, získal ma
aj pre prá cu v organizačnom výbore bratislavských pretekov
Slavín, ktoré sa mu stali osudnými. Vždy som ho poznal ako príjemné ho človeka, s dobrou ná ladou, s neodmysliteľným ú smevom.
Na okruhu v Karvinej (1973)

Trofej z Klatov (1973)
František Srna, ktorý potom ťažkým zraneniam podľahol.
Najsmutnejšie na tom bolo, že
Cena Slavínu bola jeho podujatím sá m ho navrhol, pripravoval a skú šal
trať. Tieto preteky mali byť ohlasova-

Cena je 3200 Sk (ubytovanie, strava
- raňajky, obed, večera) alebo 2200
Sk (bez ubytovania, obed a večera).
Organizá tor zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť a poistenie.
Prihlá šky s kópiou o zaplatení
kempu treba zaslať najneskoršie do
30.4. 2002 na adresu: Justín
Sedlák, Tolstého 11, 902 01 Pezinok. Bližšie informá cie: Ľubomír
Blažek (manažé r kempu), tel. 0907
897 817, Justín Sedlá k (hlavný tré ner), tel. 033/644 29 23, 0904 694
(r)
416.

Systematická a kvalifikovaná
prá ca v Karate klube v Pezinku
priná ša svoje ovocie. Dokazujú to
aj výsledky na posledných celorepublikových sú ťažiach.
Pohár kniež aťa Pribinu v Nitre :
1. miesta - Michaela Kohútová,
Alena Hupková, Patrik Remenár,
Miroslav Č ernák, druž stvo A dorastenky - kumite (Hupková, Greguš ová, Kohútová), druž stvo D
ž iaci (Greguš , Lukáč, Remenár).
Pezinský tím sa celkovo umiestnil
na 2. mieste z 26 zú častnených
klubov.
III. kolo Slovenského pohára v
kickboxe v Pezinku: 1. miesta - A.
Hupková (semi contact dorastenky, 55 kg), Svatava Š pániková
(semi contact ženy, 60 kg), Michal
Peniak (light contact muži, 90 kg).
III. kolo ligy v karate mládež e v
Martine: 1. miesta - Natália Gavorníková (kata dievčatá 9-11 rokov, do 5. kyu), Zuzana Greguš ová (kumite dievčatá 12-14 r.,
170 cm), Miroslav Č ernák (kumite
chlapci 12-14 r., 160 cm).
Medzinárodný turnaj CZECH
OPEN v Prahe: 1. miesto - Marcela Tahotná (hard formy ženy).
Okinawský turnaj karate detí :
1. miesta - Eduard Metke (kata 1011 roční, 9.-7. kyu), Beáta Belicová (kata 12-13 ročné , 9.-7. kyu),
kata druž stvá - Gavorníková,
Pravdová, Poizlová.
Mrzí ná s, že z priestorových dôvodov uverejňujeme len víťazov
sú ťaží, hoci aj výsledky ostatných
pezinských karatistov sú vynikajú ce a zaslú žia si verejné ocenenie.
(r)

Futbalistom seniorské ho á čka
Baníka Pezinok sa v IV. lige nedarí,
nedá sa to ale povedať o starých
pá noch tohto klubu.
V prvých troch tohtoročných zá pasoch dosiahli víťazstvá , ktoré si
veľmi cenia.
Výsledky:
Starípáni Baníka - Seniori Baníka 3:2, góly víťazov: Tibenský,
Pinček, Hubrich.
Starí páni Baníka - Starí páni
PŠ C Pezinok 4:3, góly Baníka:
Tibenský 2, Stojkovič, Malíšek.
Starípáni TJ Vinosady - Starípáni Baníka 0:1, gól: Hubrich.
(vt)

