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V týchto dňoch sa začínajú basketbalové súťaže seniorov, v ktorých š tartuje slovenský š ampión
Slovakofarma Pezinok. O jeho š anciach sme sa porozprá vali s tré nerom Ľubomírom Urbanom (na
snímke).
l Vaš a
pozornosť
sa najviac
sú streď uje
na euró psku sú ť až P o h á r
majstrov...
- Je to ozaj
tak. Sme,
ale v istom
napä tí, lebo
ideme predsa len do
nezná ma. Po novej regionalizá cii
európskych súťaží ná s zaradili do
severnej divízie, kde š tartujú družstvá z bývalé ho Sovietskeho zvä zu
a severských š tá tov. O nich veľa
nevieme, ide vš ak o súťaž majstrov
krajín, teda slabé ho súpera tam asi
niet. Naš im cieľom je umiestniť sa
do druhé ho miesta a postúpiť zo
skupiny ďalej.
l Ako hodnotíte silu váš ho tímu
oproti minulému ročníku?
- V ká dri nenastali vä čš ie zmeny,
najpodstatnejš ia bola výmena
hrá ča na poste stredné ho rozohrá vača - Ristanoviča nahradil Chorvá t Ivan Vujičič. Naš ou výhodou by
malo byť, že kľúčoví hrá či zostali
pohromade, nemusíme začínať
odznovu a robiť radiká lne zmeny
herné ho š týlu. Môžeme sa viac
zameriavať na zdokonaľovanie
herné ho prejavu.
l V domácej sú ť až i vám ž iadna
konkurencia nerastie...
- Je to pravda, naš a liga má nízku
úroveň, nemá potrebné ekonomické zá zemie, možno očaká vať
eš te vä čš ípokles niektorých družstiev. Popredníhrá či, pomaly už aj
z druhé ho sledu, odchá dzajú do
Č iech a okolitých krajín. Naš im
cieľom je ligu odohrať bez jediné ho
zavá hania, aby sa ná m nestalo
niečo podobné ako v minulom roku.
Č aká ná s aj obhajoba prvenstva v
Č esko-Slovenskom pohá ri. V tomto roku sa finá le hrá na slovenskej
pôde v Lučenci. Uvidíme, či tu bude
silnejš ia konkurencia - v minulom
roku sa do finá le najsilnejš í český
kolektív Kunín nedostal, pre ná s by
taká to konfrontá cia bola zaujímavá .
(mo)

Mezeiová tretia
Na Majstrovstvá ch Slovenska v streľbe
v brokových disciplínach v Trnave v kategórii ženy - trap sa Pezinčanka Jana Mezeiová umiestnila na treťom mieste.

Príď te si oddý chnuť
Pozývame vá s do klubu seniorov tanečníkov.
Ak má te chuť oddýchnuť si od každodenné ho stresu. Stretnutia sú každý
š tvrtok od 19.00 hod. v Dome kultúry.

Majsterka sveta v rá dioorientač13. mieste, opä ť ako najúspeš nejnom behu z roku 1997 Ľubica Toš ia Slovenka. Na tomto podujatí
porová , sa po dvoch rokoch opä ť
splnila tiež nominačné podmienky
vrá tila k svojmu obľúbené mu š porna majstrovstvá sveta, ktoré boli v
tu. Jej preteká rsky výpadok zaTatrá ch.
príčinilo tehotenstvo a nasledujBoli sme zvedaví, ako sa Ľubici
úca starostlivosť o syna. Aj keď,
darískĺ
biť úlohu matky s preteká rdnes už 17-mesačný Matúš ,
skou činnosťou: "Nie je to jednomladú mamičku ná ležite zamestduché, pretož e nechcem v ž iadná va, vďaka pomoci priateľov už
nom prípade zanedbávať svoje
mohla začať súťažiť.
materské povinnosti. Syna beHneď na prvých pretekoch, ktoriem na preteky, potrebujem ho
rými boli medziná rodné majstrovmať pri sebe. Keď som na trati,
stvá Slovenska v Blatnici pri Marvž dy sa niekto nájde, kto sa oň
tine, dosiahla pozoruhodné výspoľahlivo postará. S tréninsledky. Prvý deň bola piata, ako Ľ ubica so synom Matú šom.
gami to bolo, ž iaľ, skromnejš ie,
najúspeš nejš ia slovenská prelen občas som si bola zabehať .
teká rka, na druhý deň š iesta. 18. augusta š tartovala na Zatiaľto muselo stačiť ."
majstrovstvá ch Č eskej republiky, kde skončila na 5. a
Text a snímka: (mo)

V minulom súťažnom ročníku pezinské volejbalistky skončili v extralige žien na 7. mieste. S týtmto
umiestnením v klube neboli spokojní, rozhodne ambície družstva boli
vä čš ie. Vš etky plá ny zmarili zranenia hrá čok, ku ktorým doš lo mimo
palubovky. Tré ner mal k dispozícii v
prvej časti súťaže len 6-7 hrá čok,
medzi nimi tri juniorky. V druhej časti
súťaže, keď bolo družstvo kompletné , sa im už nepodarilo prepracovať
z posledné ho 10. miesta do prvej
š estky a bojovať o popredné
umiestnenie.
V má ji mali v klube konferenciu,
zvolili si nový výbor, priš li novíľudia
na manažé rske posty. Po zmená ch
vo vedení klubu urobili zmeny aj v
hrá čskom ká dri.
"V našom druž stve ozaj nastali
podstatné zmeny. Už vlani sme prikročili k prvý m generačný m vý mená m hrá čok a v tomto roku sme to
dotiahli do ú plné ho konca. Verím,
ž e to prispeje k zlepšeniu našej vý konnosti. Aj keď v tomto prvom roku
sa budeme viac-menej stmeľovať,
malo by to byťlepšie ako 7. miesto.

Dievčatá m zvyčajne neurčujeme,
do ktoré ho miesta sa musia umiestniť, myslíme si ale, ž e v silá ch tohto
kolektívu je bojovať o rok v prvej
štvorke", povedal ná m prezident
klubu a tré ner v jednej osobe Ľubomír Straž ay.
Z družstva odiš la Zuzana Kujovičová , ktorej skončila hrá čska
zmluva a rozhodla sa pre Doprastav. Odchá dzajú aj Zuzana Opatovská , Mirka Č abajová (obe do Švajčiarska) a Jela Almanová (pravdepodobne do Poľska).
Zaujímavé sú príchody nových
hrá čok. Z levickej juniorskej liahne
priš la 17-ročná Ivana Obadalová ,
ktorá sa javíako veľmi perspektívna
hrá čka. Z Nitry na post smečiarky
získali Alenu Klučá rovú. Na bloká rsky post priš la 19-ročná Marianna
Ferancová z Dolné ho Kubína a Nikola Salusová z ligových Koš íc. Na
post nahrá vačky sa VTC podarilo
získať Mirku Beňovú z bratislavskej
Slá vie.
Družstvo dopĺ
ňajú domá ce hrá čky. O stá le miesto v ká dri sa v zá vere sezóny úspeš ne popasovala
mladá Dominika Nestarcová . Na

bloku bude alternovať Ivana Mačovská . Z tých kvalitnejš ích hrá čok
na nahrá vke to bude Katarína Kollá rová a po dlhš om zranenísa do hernej pohody dostá va aj smečiarka
Lucia Gajdoš ová . Veľa si sľubujú od
príchodu Martiny Morá rovej, ktorá
sa vracia z pobytu v Amerike. Napokon na post prijímajúcej hrá čky
chcú preradiť Lindu Tomovčíkovú.
Ako ná m povedal Ľ. Stražay, prípravu na ligu začali 5. augusta. Za
necelé dva mesiace okrem tré ningov sa zúčastnili na turnajoch v Pezinku a Senici a v Přerove. Prínosom bolo tré ningové sústredenie na
ostrove Elba, kde naš li ideá lne podmienky na kondičnú prípravu a kde
sa ich kolektív viac stmelil.
Do začiatku ligy (12. októbra),
čaká naš e volejbalistky mimoriadne
kvalitný medziná rodný turnaj Pezinský strapec a dvojstretnutie v Olomouci.
Ligu začínajú veľmi ťažkými stretnutiami - na prvý zá pas odchá dzajú
na horúcu pôdu do Komá rna, potom hostia finalistu a víťaza ligy Senicu a Slá viu UK Bratislava. (mo)

V dňoch 27. - 29. septembra sa
uskutočnív š portových halá ch SOU
a VTC na Komenské ho ulici medziná rodný volejbalový turnaj žien PEZINSKÝ STRAPEC. Tradičné podujatie možno v tomto roku nazvať
turnajom š ampiónov. Organizá torom z VTC Pezinok sa totiž podaril
husá rsky kúsok, zabezpečili účasť
piatich majstrov európskych krajín.
Na turnaji budú š tartovať: Nafta Gas
Pila (majster Poľska), SVS Telecom
Viedeň (majster Rakúska), VC KP
Brno (majster Č eska), VC NRK Nyiregyhá za (majster Maďarska), Slá via UK Bratislava (majster Slovenska), SKRA Varš ava (vicemajster
Poľska), MGFSO Moskva (posledný víťaz), VTC Pezinok (klub organizá tor).
Prvý zá pas začína v piatok 27.
septembra o 10.00 hod.

Druž stvo VTC: horný rad zľava - Alena Klučárová, Marianna Ferancová, Linda Tomovčíková, Nikola Salusová, Ivana Obadalová. Dolný
rad zľava - Jela Almanová, Katarína Kollárová, Miroslava Beňová, Lucia Gajdoš ová, Ivana Mačovská.

