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Po 2. kole prvoligového turnaja
družstiev džudistov sú preteká ri
1. JC Sokol Pezinok s 18 bodmi a
skó re 56:14 na prvom mieste
pred Banskou Bystricou 18 b.
(47:22), Martinom 10, PS Bratislava
8, Kolá rovom 6 a Prešovom 0.
Na druhom turnaji v Kolá rove vyhrali Pezinčania všetky štyri sú boje:
Pezinok - AŠ K Dukla Banská Bystrica 5:2 (body za Pezinok: Pokrývka, Ji. Tomá nek, M. Tomá nek, Slabý, Molná r), ZŤ S Martin - Pezinok
1:6 (Pokrývka, J. Tomá nek, M. Tomá nek, Neu, Slabý, Molná r), Kolá rovo - Pezinok 1:6 (Pokrý vka, J.
Tomá nek, Neu, M. Tomá nek, Slabý,
Molná r), Pezinok - Pozemné
stavby Bratislava 6:1 (Pokrý vka,
J. Tomá nek, Neu, M. Tomá nek, Slabý, Molná r).
Tretie kolo sa uskutoční v Bratislave 26. októ bra.
(mo)

V sobotu 18. má ja sa uskutočnili
v pezinskej športovej hale na Holubyho ulici Majstrovstvá Slovenska
seniorov v karate. Štartovalo 68
preteká rov z 18 oddielov.
Najú spešnejšou preteká rkou z
domá ceho Karate klubu bola Svatava Š pá niková , ktorá v kumite
ženy obsadila druhé miesto, keď
vo finá le prehrala s Monikou Frečkovou z Nitry. Tretie miesto v kumite muži 78 kg si vybojoval Ivan
Marko a rovnako tretie skončilo i
družstvo Pezinka v kumite mužov.
Dorastenka Marcela Tahotná
štartovala v kata družstve žien Ekonomu Bratislava, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste.
Mladé pezinské karatistky Zuzana Gregušová , Michaela Kohú tová a Marcela Tahotná budú na
zá klade tohtoročný ch dobrý ch výsledkov reprezentovať Slovenskú
republiku na majstrovstvá ch Euró (mo)
py.

Ako ďalej s mlá dežníckym basketbalom v Pezinku? Takéto a podobné
otá zky sa vyná rajú po skončení uplynulej sezó ny. Rodičia detí hrajú cich
za mlá dežnícke družstvá BK Slovakofarma neboli spokojní s ú činkovaním týchto družstiev, ich organizá ciou ani vedením. Po dohode s majiteľmi BK Slovakofarma a v sú činnosti s primá torom sa rozhodli založiť občianske združenie pod ná zvom Mlá dežnícky basketbalový
klub Pezinok.
Tento klub by mal združovaťvšetky
mlá dežnícke kategó rie od prípraviek
až po juniorov. V jú ni sa uskutočnila
registrá cia novovzniknutého klubu
na Ministerstve vnú tra SR. O ďalších
aktivitá ch budeme informovaťv niektorom z ďalších čísel Pezinčana.
RNDr. Ľubomír Blažek

Tridsiatym kolom sa skončili v
jú ni futbalové sú ťaže III. ligy Bratislava a IV. ligy Bratislava - B skupina. V oboch mal Pezinok zastú penie - v prvej PŠC, v druhej GFC
Grinava a Baník Pezinok.
Treťoligový PŠ C bol po jeseni v
nezá videniahodnej situá cii, s jedená stimi bodmi sa ocitol na dne
tabuľky. Niektorí fanú šikovia zverencov Vladimíra Ženiša už zatracovali, ale tí sa pred odvetnou
časťou zmobilizovali a urobili potrebný krok k zá chrane. Mužstvo
posilnené o piatich hrá čov v jarnej
časti vyhralo sedem zá pasov,
pä ťkrá t remizovalo a trikrá t prehralo. V sú ťaži získalo 37 bodov
so skó re 41:58, čo mu zabezpečilo 11. miesto.
Pezinský futbal ostal teda treťoligový , ale stá lo to veľa nervov všetký ch, ktorý m tento najrozšírenejší
šport leží v našom meste na srdci.
Pravdupovediac v situá cii, ktorá
bola pred začiatkom sú ťaže, sa
dali problémy očaká vať, preto
hlavný m cieľom bola zá chrana. To
sa podarilo, ale tešiť sa veľmi nie
je z čoho.
Oveľa príjemnejšie sa hodnotí
uplynulý ročník v GFC. Jeho
mužstvo už viac rokov hrá dôstojnú ú lohu v sú ťaži, ktorá zodpovedá možnostiam tohto prímestského klubu.
Grinavčania zvíťazili v dvaná s-

Pezinský PŠ C v poslednom zápase na domácej pô de porazil Š KP
Devín B 4:2.

tich zá pasoch, v jedená stich remizovali a sedemkrá t prehrali. Skončili na 6. mieste so ziskom 47 bodov. Je to stav, s ktorý m sú v GFC
samozrejme veľmi spokojní.
Smutno je v tá bore Baníka, ktorý
sa musel so sú ťažou rozlú čiť. Od
začiatku bol medzi 16 ú častníkmi
IV. ligy najslabším tímom. Vyhral
iba jeden zá pas a v štyroch získal
bod. Veľavravné je aj skó re 19:97,
v priemere s 3,2 obdržaný mi gó lmi
na zá pas.
Futbalistov teraz čaká letná
prestá vka, počas ktorej si oddý ch-
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nu a absolvujú tiež prípravu na
nový ročník. Vedenia klubov budú
musieť v krá tkom čase vyriešiť
doplnenie hrá čskych ká drov, nielen na zvý šenie kvality tímov, ale
aj preto, že treba nahradiť odchá dzajú cich hrá čov.
Kluby sa musia popasovať aj s
riešením problémov, ktoré sú visia
s financovaním činnosti v budú com ročníku. Sú to nemalé starosti, pretože sponzorov ochotný ch
pomá hať futbalu je v našom
meste má lo.
(mo)

Na ná dvorí Bratislavského hradu
a chodníčkoch v podhradí sa uskutočnili 12. jú na preteky cyklistických zjazdá rov na horský ch bicykloch. Traťprvého ročníka podujatia
Red Bull City Walls, ktorej autorom
bol Filip Polc, bola dlhá 1070
metrov s vyše 150 schodmi.
Do finá lových pretekov na dve
kolá sa kvalifikovalo tridsať preteká rov, medzi ktorý mi bola aj desiatka najlepších svetový ch cyklistov. Zvíťazil Angl iča n Peat
(1:39,76) pred Filipom POLCOM
(1:41,17) a McCarrollom z Austrá lie.
(mo)

Zaznamenali sme
l Umiestnenie pezinský ch karatistov na Slovak - Open v Bratislave za ú časti siedmich krajín:
1. miesto - Zuzana Gregušová ,
kumite žiačky, 2. miesto - Svatava
Š pá niková , kumite ženy, Ivan Marko, kumite muži, Michaela Kohú tová , kumite dorastenky, 3. miesto
- družstvo kumite dorastenky (Kohú tová , Hupková , Gregušová ).
l Víťazom mestskej minifutbalovej ligy v uplynulom ročníku sa
stalo mužstvo Pezinskej zmesi,
ktoré vo finá lovom sú boji porazilo
NŠ K 1:0. V dueli o tretie miesto
bol ú spešný Džin tím, keď vyhral
nad Ocko tímom 4:2.

