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Foto (mo)

Pezinskí karatisti absolvovali v
minulých dňoch viaceré podujatia
na ktorých podali opäťskvelé výkony. Na najvyš š om stupienku stá li:
- v Trstenej (1. kolo Slov. pohára
mládež e) - Alena Hupková , Natá lia
Gavorníková , družstvo dievčat
(Hupková , Greguš ová , Kohútová ),
družstvo chlapcov (Č erná k, Žilinský, Matuš ek);
- v Bardejove (1. kolo Slov. pohára v kick boxe) - Alexandra Horá ková , Svatava Špá niková ;
- v Luč enci (Novohrad open) - A.
Hupková , M. Poizlová , P. Remená r, M. Žilinský, družstvá žiakov a
dorastencov.
K. Tahotný

V zá pase s Lučencom vynikol Lukjanec, v súčasnosti
najvä čš ia opora pezinské ho basketbalové ho á čka. Andrej
bol úspeš ný v streľbe i v osobný ch súbojoch. Na snímke
uniká Simonidesovi.

Pätná stym kolom 17. novembra sa
skončila jesenná časť seniorských
futbalových súťaží III. a IV. ligy. Naš e
mesto má v týchto súťažiach po jednom zá stupcovi - vo vyš š ej PŠC Pezinok a nižš ej GFC Grinava.
Jesenné účinkovanie PŠC po nevydarenom minulom ročníku bolo príjemným prekvapením. Zverenci nové ho kormidelníka Duš ana Jacka sa
umiestnili na 7. mieste so ziskom 26
bodov.
Menej sa darilo š tvrtoligistovi GFC,
ktorý začal veľmi zle. Postupne sa
ale z poslednej priečky dostal na 11.
pozíciu, čo vš ak určite eš te nie je
jeho posledné slovo.
Jarná časťsa začne 16. marca.

l Č o to vlastne softbal je?
- Softbal je fyzicky menej ná ročná ,
ale zato rýchlejš ia a dynamickejš ia
verzia bejzbalu. Tento š port je zatiaľ
na Slovensku pomerne má lo zná my, ale svojou netradičnosťou si
veľmi rýchlo získava priaznivcov.
l Č o vás viedlo k založ eniu softbalové ho klubu v Pezinku?
- Počiatočná iniciatíva priš la z bratislavské ho klubu MaSK Bratislava,
ktorý v rá mci svojich rozvojových
aktivít ponúkol možnosť zastreš enia družstva v Pezinku. V spoluprá ci tohto klubu, Centra voľné ho
času a Gymná zia Pezinok vzniklo v
roku 1999 prvé družstvo žiačok.
Pezinok má veľmi výhodnú polohu
medzi dvoma softbalovo najsilnejš ími mestami Bratislavou a Trnavou, preto voľba padla na naš e mesto, čo s odstupom času vidíme ako
veľmi š ťastné rieš enie.
l Je dostatoč ný záujem o soft-

bal?
- Prá ve vďaka tomuto zá ujmu hodnotíme voľbu Pezinka ako vhodné
rieš enie. V roku 1999 sme mali iba
jedno 17-členné družstvo žiačok.
Po troch rokoch už má me 115 členov a 9 družstiev.
Hrajú v celoslovenských súťažiach Slovenskej
softbalovej asociá cie (SSA) a v
internej klubovej
š kolskej súťaži.
l Č o považ ujete za najväč ší
úspech klubu?
- Cieľom tohto a
budúceho roka je
dokončiť ihrisko
na ZŠ Fá ndlyho,
ktoré bude jednoznačne najlepš ím
na Slovensku. Toto bude najväčš ím
úspechom klubu,
na ktorý určite
nadviažu aj š port ov é ús pec hy.
I keď už teraz sa
môžeme pochvá liť tým, že naš e

1. Rapid
2. Rača
3. Senec B
4. Inter B
5. Ružinov
6. SFM Senec
7. Pezinok
8. Sv. Jur
9. Lamač
10. Studienka
11. D. Lužná
12. Jablonec
13. Kalinkovo
14. Vrakuňa
15. Stupava
16. Sl. Grob

15 11 4 0 36:8 37
15 11 1 3 26:11 34
15 9 4 2 34:20 31
15 9 2 4 32:14 29
15 8 4 3 22:10 28
15 8 3 4 30:20 27
15 8 2 5 18:17 26
15 7 2 6 32:27 23
15 5 4 6 20:18 19
15 5 3 7 21:30 18
15 5 1 9 18:25 16
15 5 1 9 10:22 16
15 4 2 9 20:27 14
15 3 1 11 18:35 10
15 2 2 11 20:44 8
15 1 2 12 11:40 5

1. D. Lá b
2. Zohor
3. Viničné
4. Dubová
5. Lozorno
6. Pl. Š tvrtok
7. Z. Ves
8. Gajary
9. Rohožník
10. Modra
11. Grinava
12. Limbach
13. Jakubov
14. Jablonové
15. Š enkvice
16. M. Levá re

družstvá sa dostali do finá lových
duelov - juniorky a kadetky sa stali
majsterkami Slovenska, ženy, muži
a žiačky I. skončili druhé a žiačky II.
a juniori, hrajúci mužskú súťaž, boli
š tvrtí. Naš i členovia sa zúčastnili na

Foto: (mo)

Dvadsaťročný horský cyklista
Pezinčan Filip Polc, vlaňajš í majster Európy, piaty z majstrovstiev
sveta a slovenský cyklista roku
2001, priš iel neočaká vane o miesto
v českom tíme Author, keďže tento
klub ukončil financovanie zjazdá rov.
Filip tým stratil hlavné ho sponzora a ocitol sa pred nastá vajúcou
sezónou v nezá videniahodnej situá cii.
"Pokúš am sa nadviazaťkontakty
s americkým tímom Ontense, za
ktorýv súčasnosti pretekajú viacerí
poprední preteká ri, kde by som tiež
veľmi rá d zakotvil. Keď sa to nepodarí, budem musieťhľadaťďalej. V
najhorš om prípade najbližš iu sezónu absolvujem pod hlavičkou
vlastné ho klubu, ale to bude nesmierne ťažké , lebo ná klady na
túto činnosťsú dosťvysoké " - povedal ná m pri ná vš teve v redakcii Filip
Polc.
(mo)

Keďže basketbalisti Pezinka v tejto sezóne pre
finančné problé my neš tartujú v európskom pohá ri,
využilo vedenie klubu ponuku a uskutočnilo 12dňovýzá jazd do Spojených š tá tov - kolísky basketbalu. Mužstvo odohralo päťzá pasov s vysokoš kolskými družstvami I. divízie. Vš etky zá pasy síce
prehrali ale hlavne pre mladých hrá čov to bola
veľká š anca získať nové skúsenosti. Potvrdil ná m
to aj jeden z nich Jozef Suchoň : "Zá pasy ná m poslúžili na porovnanie ná šho slovenské ho a americké ho basketbalu. Naše rezervy sú najmä vo fyzickom nasadení, v doskakovanía v rý chlom protiútoku. Američania sú tiež veľmi dobre fyzicky a atleticky pripravení. Pá čila sa ná m vý borná organizá cia zá pasov, šatne i haly majú skvelé vybavenie.
Posledný zá pas sme odohrali v Ragin Cajun´s Dome v Louisiane Lafayette kde sa zmestí18 000 ľudí. Zá žitkom pre ná s bola ná všteva New Orleansu,
ale aj stretnutie s plavkyňou Martinou Moravcovou,
ktorá sa na ná s bola pozrieťna zá pase v Dallase."
Veríme, že hrá či zúžitkujú skúsenosti z USA aj v
ďalš ích zá pasoch Slovenskej ligy, v ktorej zatiaľ
neprehrali, čo je po zná mych problé moch z úvodu
sezóny určité poteš iteľné . Príjemným prekvapením
bolo víťazstvo vo Svite a hlavne jasná výhra 76:56
nad najväčš ím rivalom z Lučenca.
(pr)
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turnajoch v Taliansku, Holandsku a
v Č eskej republike. Na tohtoročných majstrovstvá ch Európy junioriek, juniorov, kadetiek, žiačok a
slowpitch š tartovalo 39 naš ich zá stupcov v reprezentačných kolektívoch.
l Aké sú vaše plány do budúcnosti?
- Prioritou klubu je dokončiťihrisko,
čím chceme vytvoriťnaš im hrá čom
a hrá čkam lepš ie tré ningové možnosti. Toto sa iste čoskoro odrazí na
ich výsledkoch na domá cich i medziná rodných súťažiach. Jedným z
naš ich cieľov do budúcnosti je aj
organizačne zabezpečiť významnejš ie medziná rodné podujatie u
ná s v Pezinku.
l Ako ste sa vy dostali k softbalu?
- Bolo to vďaka mojej dcé re, ktorá
sa tomuto š portu venuje aktívne.
Najprv som pomá hal pri zabezpečovaní chodu družstva, ktoré
malo svoj patroná tny klub v Bratislave. Veľmi ma zaujalo nadš enie
a chuť, s akou sa tu pracovalo,
preto som ponuku na založenie
samostatné ho klubu v Pezinku rá d
prijal.
(ds)

