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Pezinskú strelkyňu Janu Mezeio vú (na
snímke), ktorá
preteká v trape
za Š SK Stupava, vybrali do
jedená stky najlepš ích slovenský ch strelcov
roku 2002. Slovenský strelecký
zväz tý m ocenil najmä jej zisk zlatej
medaily na jú nový ch majstrovstvá ch Európy juniorov v Lonato v
Taliansku.
(mo)

V š portovej hale na Komenského
ulici sa v dňoch 28. a 29. novembra
uskutočnil II. ročník basketbalového turnaja o Pohá r 17. novembra. Zú častnili sa na ňom š tyri
družstvá gymnazistov z Haanovej
a Hubeného v Bratislave, Levíc a
Pezinka. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo gymná zia Hubeného,
naš i skončili tretí. Pezinčana Petra
Há gera vybrali do najlepš ej päťky
turnaja.
(mo)

MBK Pezinok pozý va vš etký ch
fanú š ikov mlá dežníckeho basketbalu na Vianoč ný basketbalový
turnaj starš ích žiakov, ktorý sa
uskutoční27. - 28. 12. v š portovej
hale na Holubyho ulici. Zú častnia
sa na ňom BK Levice, BSC Bratislava, Lokomotíva Sereď a MBK
Pezinok. Začína sa vždy o 9.30
hod.
(pr)

Pezinskíkaratisti sa zú častnili na 3.
ročníku Mikulá š skeho turnaja mlá deže v Hurbanove, kde získali tri zlaté, päť strieborný ch a š tyri bronzové
medaily. Zlato získali Michaela Kohútová v kata i kumite dorasteniek a
Natá lia Gavorníková v kumite - žiačky.
Na Vianočnom turnaji v Trnave za
ú časti reprezentantov Slovenska,
Č eska a Anglicka v kumite žien vyhrala Svatava Š pá niková .
Marcela Tahotná

V pezinskej š portovej hale na Komenského
ulici v sobotu 30. novembra vyvrcholila sú ťaž I.
ligy družstiev v džude.
V semifiná le sa vo vzá jomný ch sú bojoch
stretli dvojice Dukla Banská Bystrica - JC ZTS
Martin a Pozemné Stavby Bratislava - 1. JC Sokol Pezinok. V prvom dueli boli ú speš níbanskobystrickí vojaci (7:0), v druhom Pezinčania
(4:3).
Vo finá le, rovnako ako v minulom roku, si naš i
džudisti počínali veľmi dobre. Sú boj s favoritom,
š esťná sobný m majstrom Slovenska, maximá lne zdramatizovali a prehrali tesne 4:3. Za
ná š tím boli ú speš níJ. Tomá nek, M. Tomá nek a
Molná r. Družstvo Dukly sa opieralo o olympionika Mareka Matuszeka a reprezentantov A.
Miná rika a Z. Pá lková csa.
Finá lové zá pasy: Schroner - Pokrývka 7:0,
Matuszek - Paríš ek 10:0, Tó th - J. Tomá nek
0:10, Babic - M. Tomá nek 0:10, Miná rik - Komloš 5:0, Pá lková cs - Slabý 10:0, Madzin Molná r 0:10.
(mo)

Predchá dzajú ce tri roky pozý val
primá tor mesta Pezinok ú speš ný ch š portovcov so zá merom poblahoželať im k dosiahnutý m vý sledkom a poďakovať za dobrú
reprezentá ciu mesta bez toho, že
by bol z nich vyhlá sený najú speš nejš í. Tentokrá t bude maťbilancovanie uplynulého š portového roka
troš ku inú podobu.
V tomto čísle Pezinčana uverejňujeme hlasovacie lístky. Prostredníctvom nich môžu zá ujemcovia dať svoj hlas š portovcovi z
Pezinka, ktorého vý sledky považujú v tomto roku za najcennejš ie. Vyplnené lístky treba doručiť
do 10. januá ra 2003 do redakcie
Pezinčana, Holubyho 42 , e-mail:
pezincan@msupezinok.sk alebo
do Informačného centra na Radničnom ná m. č. 9.
Troch ú častníkov ankety odmeníme vecný mi cenami. Jeden z
nich bude okrem toho pozvaný na
slá vnostné vyhlá senie Š portovca
roka 2002, ktoré sa uskutoční27.
januá ra 2003 a na večeru s primá torom mesta.
(EL)

O ú spechoch vodného lyžiara Mateja KUNERTA sme v naš ich noviná ch písali už viackrá t.
Pozoruhodné vý sledky tento pätná sťročný Pezinčan dosiahol i v tomto roku, hoci prvý krá t š tartoval v ná ročnejš ej juniorskej kategórii.
Najcennejš ím je víťazstvo na majstrovstvá ch
Európy v skokoch za vlekmi. Taktiež družstvo SR,
ktorého bol členom, na ME zasiahlo do bojov o
medailovú pozíciu a skončilo tretie.
Darilo sa mu aj na slovenskom š ampioná te. Získal š tyri zlaté medaily - v slalome, trikoch, skokoch
i kombiná cii. Zverenec trénerky Eleny Kunertovej
triumfoval aj v Slovenskom pohá ri, kde nenaš iel premožiteľa ani medzi
mužmi. Na prestížnom Pohá ri Interu vyhral v mužskej kategórii v slalome a trikoch.
(mo)

ANKETOVÝ LÍSTOK

Š PORTOVEC ROKA 2002 MESTA PEZINOK
Meno a priezvisko š portovca:............................................................
Š port, v ktorom súťaží:......................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
V prípade, že viete, uveď te i dosiahnuté výsledky v roku 2002:.......
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Meno a adresa, kto vyplnil lístok:......................................................
.............................................................................................................
(Uvedenie tý chto ú dajov je podmienkou zaradenia do žrebovania o
ú časť na vyhlá senívý sledkov ankety, slá vnostnej večeri, prípadne
získania vecnej ceny).

Mladípezinskíš portovílezci Jakub a Dominika Ková č ikovci
absolvovali minulý mesiac viacero
sú ťaží.
Na posledný ch pretekoch Slovenského pohá ra v Modre vo svojich kategóriach zvíťazili, rovnako
aj na sú ťaži Lanex CUP v Trutnove.
Vo finá le Č eského pohá ra mlá deže
v Hořiciach skončili na druhý ch
miestach. Sezónu ukončili v poľskom Tarnowe. Obaja š tartovali vo
finá le Poľského pohá ra juniorov, v
kategórii do 15 rokov. Dominika (11
r.), ako najmladš ia ú častníčka sú ťaže, skončila na rý chlosť i obtiaž-

nosť na prvom mieste. Skvele si
viedol aj Jakub, ktorý v obidvoch
sú ťažiach skončil tretí.
(jk)

V stredisku zimný ch š portov na
Babe sa od soboty 14. decembra
rozbehla nová lyžiarska sezóna.
Na začiatok si pomohli umelý m
snehom, ktorého dvadsaťcentimetrovú vrstvu navŕš ili na tratiach
pri vlekoch VL 500 a H 60.
Koncom 51. tý ždňa dajú do prevá dzky aj ostatné vleky. Ceny
lístkov zostali nezmenené. (mo)

