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Na II. oficiá lnom ročníku cyklistického maratónu Vezikulá k sa v sobotu 8. jú na zišlo 68 preteká rov. Za
nepriaznivého sychravého počasia
absolvovali 42 kilometrovú trať v
horský ch terénoch Malý ch Karpá t.
VÝSLEDKY: kategória muži A
(42 km) - 1. Martin Š imkanin
2:20:15, 2. Filip Já noš 2:28:19, 3.
Juraj Noskovič 2:30:00, kat. muži
B (84 km) - 1. Tomá š Straška
5:00:43, 2. Tomá š Belianský
6:22:40, kat. veterá ni (42 km) - 1.
Ľubomír Drahoš 2:53:04, 2. Imrich
Pilka 2:53:04, 3. Ľubomír Č eman
2:56:28, kat. ženy (42 km) - 1. Veronika Š ebová 3:32:54, 2. Lucia
Zbudilová 3:37:56, 3. Má ria Miškóciová 4:12:59.
(r)

Zaznamenali sme
l Preteká r TJ Sokol Pezinok Ondrej Pijak sa stal víťazom kategórie
elite-muž i na medziná rodný ch
majstrovstvá ch Slovenska v orientačnom behu na Š trbskom Plese. V
kategórii ž ien sa Pezinčanka Katarína Fedorová - Libantová
umiestnila na 2. mieste.

Tretí jú nový víkend organizoval
Š KH Agrokarpaty Pezinok na domá cej palubovke Majstrovstvá
Slovenskej republiky v há dzanej
mladších ž iakov. Do zá verečného
turnaja sa prebojovalo aj druž stvo
Š KH Agrokarpaty Pezinok.
Nepriaznivý ž reb určil domá cim
hneď v prvý deň najťaž ších sú perov. Po prísnom vylú čení najlepšieho strelca A. Budzá ka (v 6. min.)
prehrali s MHK Košice. V ďalších
meraniach síl naši postupne porazili MHK Piešťany, Š K Prešov, HC
Topoľčany a Š K Lednické Rovné.
Svoje renomé si nepokazili ani v
zá pase s konečný m víťazom turnaja MŠ K Považ ská Bystrica. V
bú rlivej divá ckej atmosfére naši
zabrali a stiahli hrozivý ná skok. V
hektickom zá vere rozhodcovia
vylú čili štyroch našich hrá čov, v
poli zostali brá niť iba dvaja. V po

sledný ch 15 sekundá ch mal ešte
šancu M. Č apkovič, avšak po ú myselnom faule nemohol strhnú ť
víťazstvo na našu stranu. Bola z
toho červená karta pre hrá ča sú pera, ale spravodlivý sedemmetrový
hod rozhodcovia nenariadili. Zá pas
sa skončil nakoniec remízou 18:18.
Pezinčania obsadili vynikajú ce
tretie miesto za Považ skou Bystricou a MHK Košice. Za najlepšieho
hrá ča turnaja bol vyhlá sený domá ci hrá č Marek Č apkovič .
Zostava Š KH Karpaty: Marek Č apkovič , Já n Gá ži, Andrej Budzá k,
Andrej Budai, Jakub Blaho, Karol Svě tlík, Tomá š Fleischhacker, Tomá š Bartá k, Andrej Nosko , M ichal Blaho, Ma rek
Š imá č ek a branká r Milan Michalec. Tréner: Du šan Baď ura, vedú ci muž stva: Vladimír Š imá č ek.
(mat)

Posledná jú nová sobota patrila i
tentoraz minifutbalu. Na ihrisku TJ
Baník Pezinok sa konal v poradí už
7. ročník turnaja NOVÝ ŽIVOT CUP
- Memoriá l Milana Bacigá la, za
ú časti 20 muž stiev z Pezinka a blízkeho okolia, ale aj z Bratislavy, Š urian, Piešťan a Prievidze.
V štyroch skupiná ch po piatich
muž stvá ch mohli prítomní divá ci vidieť veľmi pekné a zaujímavé sú boje, ktorý m nechý balo nasadenie, napätie a dramatické situá cie. Kaž dé
muž stvo sa snaž ilo zo všetký ch síl
prebojovať do druhej fá zy turnaja,
kde postupovali dvaja najlepší.
Nad priebehom stretnutí drž ali
pevnú ruku aktívni rozhodcovia,
ktorí prispeli ku kvalitnej ú rovni turnaja.
Po bojoch v skupiná ch nasledovali
vyraďovacie zá pasy, v ktorý ch sa
stretli víťazi skupín s muž stvami na
druhý ch miestach: Nový ž ivot - Čunovo 2:1, Cobra Nico - Calibra Š urany 3:2 (po strelá ch z pokutový ch
kopov, v riadnom hracom čase zá

pas skončil 2:2), Devils
Š urany - Dú bravka 5:1,
Š enkvice - Mospol
Modra 4:1.
Semifiná lové dvojice
tvorili muž stvá Nový ž ivot - Cobra Nico a
Š enkvice - Devils Š urany. Prvý zo zá pasov bol
reprízou vlaňajšieho finá le. Tentoraz mali viac
šťastia hrá či Nového
ž ivota, ktorí zvíťazili
5:2. Druhé semifiná le
bolo jednoznačnou zá lež itosťou Š enkvíc,
ktoré vyhrali nad nová čikom turnaja
9:1.
V zá pase o tretie miesto sa stretli
porazení semifinalisti, prekvapením
bolo víťazstvo Devils Š urany 4:3.
Do finá le sa dostali muž stvá Nového ž ivota a Š enkvíc, ktoré prešli
turnajom bez jediného zavá hania, čo
sľubovalo vyrovnaný a dramatický
boj. Z víťazstva sa nakoniec tešili

V uplynulý ch dňoch sa uskutočnil na Stupoch už piaty
ročník Turnaja priateľov tenisu o putovný pohá r. Zú častnili
sa na ňom sú ťaž iaci z Polikliniky, Mestskej polície, Policajného zboru a podnikatelia z Pezinka. Umiestnenie: 1.
miesto - Ing. Peter Nagy, Róbert Nemec, 2. miesto - MUDr.
Já n Krištú fek, Miroslav Pozsgai, 3. miesto - Peter Marek,
Michal Pozsgai.
(nc)

Starší ž iaci Baníka Pezinok vyhrali okresnú sú ťaž skupiny C, o bod pred GFC.
Z 26 zá pasov doká zali vyhrať22, dva remizovali a dva prehrali (v Doľanoch 2:1 a so
Š enkvicami doma 0:1).
Š tyri víťazné druž stvá zo skupín - Plavecký Š tvrtok, Borský Svätý Jur, Hrubý
Š ú r a Baník Pezinok - zohrali po ukončení
sú ťaž í bará ž o postup do oblastnej sú ťaž e.
Víťazom sa stal Hrubý Š ú r, Baník skončil
druhý .
Baník reprezentovali títo hrá či: Peter
Kschill, Samo Miš kovský, Tomáš Trubač ,
Branislav Linský, Lukáš Hlavina, Michal
Demovič , Michal Guš tafík, Erik Navrátil,
Daniel Brnč ík, Roman Gaž i, Pavol Ulický,
Lukáš Barok, Martin a Tomáš Sedlákovci,
Andrej Pavelka, Peter Ondrejkovič , Miroslav Myslovič . Tréner: Martin Balaž ík ,
asist. trénera: Jozef Miš kovský , ved.

Úspešná
pezinská
športovkyňa, repreze ntan tka
SR, orientačná bež kyň a Katarína Libantová
(na snímke) urobila v uplynulý ch dňoch dôlež itý ž ivotný
krok - prestú pila do stavu
manž elského. Jej ž ivotný m
partnerom sa stal Ing. Jozef
Fedor.
Mladomanž elom Fedorovcom blahož elá me a ž elá me
im šťastnú spoločnú ž ivotnú
pú ť.
(red.)

Snímka M. Oravec

Cez posledný
jú nový víkend sa
konali v Nitre juniorské majstrovstvá
Slovenska v atletike. V bež ecký ch
disciplínach na
100 a 200 metrov
štartovala aj Pezinčanka Barbora Michá liková (na
snímke), ktorá preteká za Vital Bratislava.
Zo šampioná tu si odniesla dve víťazstvá , na kratšej trati dominovala
časom 12,20 s a na dlhšej 25,36 s.
Na majstrovstvá ch SR v Dubnici
nad Vá hom 14. jú la v kategórii ž ien na
200 m časom 25,08 s skončila Barbora na veľmi peknom druhom a na
100 m na štvrtom mieste (12,43 s).
(mo)

sa prvý m drž iteľom putovného pohá ra.
Za najlepšieho branká ra bol vyhlá sený Martin Ondrovičz Nového ž ivota, cenu pre najlepšieho hrá ča turnaja získal Milan Č ernay zo
Š enkvíc.
Poďakovanie patrí všetký m organizá torom, ale tiež sponzorom a
vedeniu TJ Baník, ktorí sa pričinili o
to, ž e turnaj sa vydaril. Jozef Nagy

muž stva: Ľ udovít Demovič . Najlepší strelec: D. Brnč ík 22 golóv.
Osem hrá čov Baníka v budú com ročníku bude štartovať už v dorasteneckej
kategórii.
(mo)
1. B. Pezinok
2. Grinava
3. Š enkvice
4. Doľany
5. Budmerice
6. Vinosady
7. Viničné
8. Sl. Grob
9. Dubová
10. Bá hoň
11. Č astá
12. Jablonec
13. Limbach
14. Vištuk
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116:17 68
108:18 67
89:31 55
69:29 54
60:46 46
66:62 39
48:50 34
64:86 33
51:60 32
35:68 29
49:68 27
29:79 25
18:95 14
29:122 8

