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Dň a 26. septembra 2002 sa nám
dostala do rúk správa zo sekretariátu BK Slovakofarma Pezinok:
- Správna rada Basketbalového
klubu Slovakofarma Pezinok na
svojom dneš nom zasadnutíabdikovala na svoje funkcie a rozhodla o ukonč ení č innosti klubu
v jeho sú č asnej podobe a ú č inkovanív Európskom pohári.
Správna rada konš tatovala, že v
súč asný ch podmienkach, keď š tát
absolútne zanedbal podporu v oblasti š portu, nie je ďalej možné
udržaťexistenciu klubu na primeranej európskej úrovni, prič om pre
vedenie klubu je pôsobenie v slabej
slovenskej lige nezaujímavé. V
súč asný ch nepriaznivý ch spoloč ensko-ekonomický ch podmienkach nestač ia na fungovanie akéhokoľvek š portového klubu na š pič kovej úrovni samotné súkromné
zdroje, ani zanietenie ľudí.
Je poľutovaniahodné, že Basketbalový klub Slovakofarma Pezinok,
ktorý je prakticky od svojho vzniku
nepretrž ite majstrom Slovenska a
pravidelný m úč astníkom medzinárodný ch súťaž ísa tak stáva ďalš ím
v rade úspeš ný ch š portový ch klubov, ktoré v poslednom č ase musia
nútene ukonč iťsvoje úč inkovanie v
Európe. Aká bude budúcnosť najlepš ieho slovenského klubu, č i vôbec bude úč astníkom slovenský ch
súťaž í, sa rozhodne v najbliž š ích
dň och. Tento fakt vyvoláva obavy
nad budúcnosťou a úrovň ou slovenského basketbalu a š portu ako
takého.
Správna rada rozhodla aj o tom,
ž e s kaž dý m hráč om sa bude individuálne rokovať, tak aby ich zmluvné vzťahy boli korektne ukonč ené.
Zároveň ďakuje vš etký m, ktorí sa
od roku 1993 prič inili o úspeš né
pôsobenie klubu, hráč om, trénerom, funkcionárom, sponzorom a
vš etký m priaznivcom a fanúš ikom
pezinského basketbalu.
Ing. Š tefan Chovanec
prezident klubu

Adriana Č ajkovičována pä ťročnom plemennom žrebcovi Siglavy
Chazin (plemeno Shagga arab) z Appoloosy Modra nad jednou z
parkú rový ch prekážok.

Na koníky pod úboč ím Malý ch Karpát sme si zvykli. Najmä v pezinskom
Areáli zdravia Rozálka, kde ich vidno
vo vý behu alebo na okolitý ch poľný ch
a lesný ch cestič kách.
Súč asťou areálu je parkúr a
jazdecká hala, kde sa každoroč ne,
vďaka agilný m organizátorom, koná
viacero zaujímavý ch podujatí. V
tomto roku to boli najmä halové parkúrové preteky, majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákanía Malokarpatský strapec - majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákanídorastu.
Na poslednom podujatí, ktoré sa
konalo 28. septembra, sa uskutoč nila
súťaž mladý ch koní. Zaujímavé bolo
sledovaťako si tieto tátoš e, prevažne
osedlané mladý mi jazdcami, zvykajú
na ozajstné pretekárske prostredie a
č o vš etko už dokážu.
Tý mito pretekmi sa konč ila letná
sezóna, preto organizátori pripravili
pre návš tevníkov aj niektoré atrakcie.
Takže nálada na pezinskom jesennom gambade, aj keď bolo pomerne
chladné poč asie, bola skvelá.
Text a snímka (mo)

a ž ké dni p e zinskéh o b a ske tb a lu
V závere minulého mesiaca vzruš ila š portovú verejnosť v Pezinku,
ale aj na celom Slovensku, správa o
abdikácii správnej rady BK Slovakofarma Pezinok, o ukonč eníč innosti
klubu v doterajš ej podobe a vystúpeníz Pohára majstrov.
Basketbal v Pezinku prežíval ťažké
hodiny. Prebiehali rokovania s
hráč mi a trénermi. Na druhý deň
odišla š tvorica legionárov Aramis
Naglič , Marijan Kraljevič , Ivan Vujič ič
a Denis Mujagič . Angažmán v zahranič ísi naš li Peter Mič uda (Pruszkow,
Poľsko) a Ondrej Šoš ka (Ostrava).
Tréner Ľubomír Urban odiš iel do
Nitry.
Veľké úsilie na záchranu ligového
basketbalu v Pezinku vyvinul tréner
Milan Č ernický . Dal dohromady
hráč ov, ktorízatiaľ eš te neodiš li a v
sobotu 28. septembra odohrali ligový

VTC Pezinok usporiadal cez posledný septembrový víkend 16. roč ník
tradič ného volejbalového turnaja žien
o Pezinský strapec. Organizátorom sa
opä ťpodaril nevídaný úspech, keď na
ň om po roku znovu zabezpeč ili úč asť piatich
majstrov európskych krajín. Na turnaji sa tentoraz
zúč astnili: majster Poľska - Nafta Gas Pila, majster
Rakúska - SVS Telekom Viedeň , majster Č eskej
republiky - VC KP Brno, majster Maďarska - VC
NRK Nyíregyháza, majster Slovenska - Slávia UK
Bratislava, MGFSO Moskva (posledný víťaz turnaja), Olomouc a domáci VTC Pezinok. Takéto kvalitné obsadenie v rámci prípravy sa neziš lo na žiadnom európskom turnaji.
Víťazom turnaja sa stal maďarský tím NRK Nyíregyháza (6 b, 9:0) pred MGFSO Moskva (5 b, 6:5) a
Telekom Viedeň (4 b, 4:7). Slovenský š ampión Slávia UK si vybojoval piatu prieč ku, Pezinč anky
skonč ili ôsme.

zápas proti ťažkému súperovi v Leviciach. Pozliepané družstvo so znač ne naruš enou psychikou tento
dôležitý duel vyhralo 93:84. Bolo to
príjemné prekvapenie i povzbudenie.
Zač ali sa rozhovory s ľuďmi, ktorí
prejavili záujem prevziať klub a
udrž ať v Pezinku I. ligu. Sformovala
sa nová správna rada, na jej č ele je
Richard Demovič , ďalš ími č lenmi sú
Stanislav Sobota a Ján Č ech.
Úspeš ne sa skonč ili rokovania s
hráč mi Mič udom a Šoš kom, ktorísa
do kádra vrátili.
Na zápas s Interom priš lo o poznanie viac ľudí, zvedavosťpritiahla nielen Pezinč anov, ale aj Bratislavč anov. Č ernického zverenci opä ť
víťazia. Rovnako, ako v ďalš om kole
vo Svite, na pôde najvä č š ieho rivala.
Pominulo to najhorš ie? O tom sa
zatiaľ nahlas nehovorí..
. (mo)

Filip Polc (AUTHOR) sa stal víťazom finále Slovenského pohára
v zjazde na horský ch bicykloch v
Podkoniciach v kategórii muž ov.
Traťdlhú2210 metrov s prevý š ením 400 m absolvoval v č ase
3:01,93 min. Druhý sa umiestnil
Hynč ica (Č R - SK Semtex Energy
drink) 3:04,58, tretíČ eman (Downhi ll Podkonice) 3:07,92.

V talianskom Caorle sa uskutoč nili za úč asti 350 pretekárov z 26
krajín amatérske majstrovstvá
sveta v kickboxe. Štartoval na nich
aj slovenský reprezentant Pezinč an
Michal Peniak, ktorý v kategórii semikontakt nad 91 kg získal bronzovú medailu. Na tomto podujatí
š tartovala aj Svatava Špániková,
ktorá v stop semikontakt žien vypadla v 1. kole.
(r)

Naš e hráč ky, samozrejme, proti kvalitný m tímom
š ance nemali, dokázali vš ak zobraťset Pile a potrápiťč eské druž stvá Olomouc i Brno.
Za najlepš ie jednotlivkyne boli vyhlásené: hráč ka
Papijanská, blokárka Erdesenová (obe Nyíregyháza), nahrávač ka Dosoudilová - Nováková (Viedeň ),
libero Podkopajevová (Moskva).
Ľubo Stražay, prezident VTC Pezinok, bol s turnajom veľmi spokojný . Mal na to aj dôvod, pretož e
na závereč nom hodnotenísa o vysokej úrovni turnaja, kvalitnej úč asti družstiev i perfektnom organizač nom zabezpeč ení, pochvalne vyjadrili zástupcovia vš etký ch vý prav.
VÝSLEDKY: skupina o 1. - 4. miesto: Nyíregyháza Viedeň 3:0, Moskva - Brno 3:1, Nyíregyháza - Moskva 3:0,
Brno - Viedeň 1:3, Moskva - Viedeň 3:1, Nyíregyháza Brno 3:0. PORADIE: 1. Nyíregyháza 6, 2. Moskva 5, 3.
Viedeň 4, 4. Brno 3. Skupina o 5. - 8. miesto: Slávia UK Pezinok 3:0, Pila - Olomouc 3:2, Slávia UK - Olomouc 3:2,
Pila - Pezinok 3:0, Olomouc - Pezinok 3:0, Pila - Slávia UK
2:3. PORADIE: 5. Slávia UK 6, 6. Pila 5, 7. Olomouc 4, 8.
Pezinok 3.
(mo)

Zo zápasu Nafta Gaz Pila - Telekom Viedeň

