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V rá mci Zväzu
r á d io o r i en t a čný ch bež cov Slovenska prebehlo
hlasovanie o najlepš ieho rá dioorientačné ho bež ca
roku 2002. V kategórii ž ien
zvíťazila Pezinčanka Ľubica Toporová , ktorá preteká za ROB klub Pezinok. V minulom roku bola druhá na majstrovstvá ch sveta v pá sme 3,5 MHz v
jednotlivcoch a tretia na majstrovstvá ch sveta v pá sme 3,5 MHz v
druž stvá ch.
V kategórii muž ov bol najlepš í
Peter Viskup zo Starej Myjavy.
(mo)

V Bratislave
vyhlá sili najlepš ích basketbalistov Slovenska v
roku 2002. V desiatke muž ov sa
umiestnili aj dvaja
hrá či Slovakofarmy Pezinok: na
druhom mieste s
218 bodmi Andrej Lukjanec (na snímke) a na
ôsmom Peter Mičuda so 103 bodmi. Bohuž iaľ ani jeden z nich už
nepôsobív Pezinku.
Najlepš ím tré nerom sa stal Ľubomír Urban, ktorý do septembra
viedol prvoligovú Slovakofarmu
Pezinok. V hodnotení klubov sa
Slovakofarma umiestnila na druhom mieste.
(mo)

Pezinskídžudisti sa v polovici januá ra pod vedením tré nera Jozefa Tomá nka zúčastnili na medziná rodnom
turnaji v talianskom meste Udine. V
konkurencii 46 družstiev zo siedmich
krajín si naš i počínali vynikajúco. Bodovali takmer vo vš etký ch hmotnostný ch
kategóriá ch, medzi žiakmi, dorastencami, juniormi a mužmi. Získali deväť
zlatý ch, päťstrieborný ch a deväťbronzový ch medailí. V celkovom hodnoteníso ziskom 152 bodov presvedčivo
získali Trofej mesta Udine, pred talianskym družstvom Turína, ktoré malo na
svojom konte 72 bodov.
(tk)

V sobotu 6. januá ra sa uskutočnil
4. ročník Trojkrá ľový ch pretekov v
cezpoľnom behu. Za účasti 76 preteká rov z Česka a zo Slovenska.
Preteky prebiehali podľa novej
mapy Pezinok - Sever. Autorom
tratí bol Matej Pilka. Výsledky:
muž i (2,5 km) - 1. Marian Dá vidík,
2. Františ ek Libant, 3. Luká š Bartá k
(vš etci Kobra Bratislava), ž eny (2,5
km) - 1. Soňa Berž inská , 2. Veronika Vá vrová (obe Kobra Bratislava), 3. Hana Bajtoš ová (Rapid Bratislava).
(pp)

Stalo sa už tradíciou, ž e na začiatku roka prijíma primá tor na radnici
najúspeš nejš ích š portovcov Pezinka za uplynulý rok. Chce tý m oceniťich
mimoriadne š portové vý kony a poďakovať im za vzornú reprezentá ciu
mesta.
Aj v tomto roku, 29. januá ra, primá tor prijal vyš e tri desiatky úspeš ný ch
š portovcov a tré nerov z rôznych š portový ch odvetví. Kandidá tov na
ocenenie vybrala osobitná komisia, zlož ená zo zá stupcov pezinský ch
klubov. Pozvá nku na stretnutie s primá torom dostali: Ľubica Toporová
(rá dioorientačný beh), Matej Kunert (vodné lyž ovanie), Filip Polc (horská
cyklistika), Svatava Š pá niková , Michal Peniak, Marcela Tahotná , Alena
Hupková , Zuzana Greguš ová (vš etci karate), Tomá š Michá lik, Justín
Sedlá k ml. (obaja basketbal), Martin Pijá k, Ondrej Pijá k (orientačný beh),
Jozef Tomá nek ml., Martin Tomá nek, Milan Randl (vš etci dž udo), Silvia
Gaš tanová (softbal), Dominika Nestarcová (volejbal), Peter Valka, Já n
Jurčík (stolný tenis), Ladislav Zapletal (š portové potá panie), Jozef
Hubrich, Radoslav Kraus (minifutbal), Gabriela Š ilhá rová , Mariá n
Š ipoš (horolezectvo), Peter Grič, Lenka Vinklerová , Eleonóra
Greguš ová (tenis), Duš an Baď ura ml. (há dzaná ), Barbora Michá liková
(ľahká atletika), tré neri a funkcioná ri - MUDr. Andrej Tichý (vodné
lyžovanie), Karol Pospíchal (ROB, š ach), MUDr. Pavol Polá ček
(orientačný beh), Ľubo Straž ay (volejbal), JUDr. Justín Sedlá k
(basketbal), Miroslav Horá k (karate), Jozef Tomá nek st. (dž udo).
Keďž e stretnutie pezinský ch š portovcov s primá torom mesta sa konalo
po naš ej uzá vierke, bliž š ie informá cie prinesieme v budúcom čísle. (mo)

V nedeľu 9. februá ra sa uskutočnív časti Grinava 1. ročník Stredoeurópskeho zimné ho pohá ra v
orientačnom behu. Nová súťaž ,
ktorá má vyplniť zimnú preteká rsku prestá vku, pozostá va zo
š iestich kôl - prvé tri sa konali v
Blansku, Kroměříž i a vo Viedni,
š tvrté bude v Pezinku a ďalš ie dve
na Morave a v Budapeš ti.

Š tart a cieľ pezinský ch pretekov bude pri zá kladnej š kole
na Oreš í, trate povedú po vinohradoch a pri jazerá ch v grinavskom chotá ri. Š tartovať budú
bež ci z Moravy, Rakúska, Maďarska a Slovenska v kategóriach (deti, dorast, dospelía veterá ni).
(mo)

Š portový apetít Pezinčanov je veľký , venujú sa nielen š portom,
ktoré majú u ná s podmienky a tradíciu, ale
viacerí dochá dzajú aj
na š portoviská do iný ch
miest.
K taký mto patria aj
mladíš portovci - Patrik
Jediná k a Róbert Mikes. Obaja majú jedená sť rokov a spoločné ho koníčka, ktorý m Patrik Jediná k (vľavo) a Róbert Mikes.
je hokej.
Patrik pôsobív Bratislave. S hokesvedčíi to, ž e ich vybrali do reprezentačné ho ká dra ž iakov, ktorý sa
jom začal v HK Ruž inov, po roku ho
v dňoch 26.12. - 6.1. zúčastnil na
ako talent vybrali do Slovana Bratiturnaji AAA New York Cup v Spojeslava, kde je už druhý rok. Povedal
ný ch š tá toch.
ná m, ž e na š portovú drá hu ho priNa turnaji, za účasti dvaná sť
viedol otec, ktorý sa mu starostlivo
druž stiev, zohrali š tyri zá pasy - jevenoval a kúpil mu prvú hokejovú
den vyhrali a tri prehrali. Na úvod sa
vý stroj.
teš ili z víťazstva nad Hudson Valley
Robo dochá dza do Trnavy, tu
Bears 3:2, v ostatný ch prehrali - s
navš tevuje š portovú triedu a hrá za
Massconn Braves 1:3, s Albany
HK Trnava. Najprv sa venoval kraStorm 0:6 a South Shore Kings 0:4.
sokorčuľovaniu, čo mu pomohlo
Celkove obsadili 6. miesto.
zdokonaliť sa v korčuľovaní, teraz
Mladípezinskíhokejisti si z veľkej
vš ak už po klzisku nahá ňa len puk.
hokejovej krajiny priniesli veľa krá sHokej majú obaja chlapci radi,
nych zá ž itkov a skúseností, ktoré
venujú mu veľa, a netaja sa tý m, ž e
využ ijú v ďalš ej š portovej činnosti.
to chcú dotiahnuťaž do vrcholný ch
(mo)
seniorský ch súťaž í. O ich talente

Súčasná situá cia v pezinskom
basketbale nie je dobrá , je skôr
alarmujúca. Druž stvo mužov Slovakofarmy pod nový m vedením a s
podstatne zoš tíhlený m ká drom
bojuje o solídne umiestnenie a účinkovanie v najvyš š ej súťaž i.
Od 21. januá ra 2003 uzavreli majitelia starú š portovú halu na Holubyho ulici s tý m, ž e sa tam bude
hrať tenis. Problé m je v tom, že
mestské zastupiteľstvo nereflektuje na ponuku odkúpiťju, lebo nie
je majetkovo vyrovnaná . Takže
basketbalové druž stvá nielen
muž ov ale hlavne mlá dež e priš li o
mož nosť tré novať a hrať súťaž né
zá pasy. Mlá dež nícke druž stvá sa z
večera na rá no ocitli na ulici, napriek doterajš ej snahe vý boru o ich
normá lne fungovanie. Teraz spolu
s mestský m zastupiteľstvom a riaditeľkou SOU na Komenské ho ulici
hľadá me rieš enie tejto situá cie, z
hľadiska zabezpečenia tré ningov a
zá pasov.
Je paradox, ž e basketbal, najúspeš nejš íš port v š portovej histórii
Pezinka v súčasnosti bojuje o
prež itie.
Dúfam, ž e tá to úvaha podnieti
Pezinčanov, ktorý m zá lež ína tom,
aby basketbal v naš om meste neskončil, aby sa zamysleli ako
mohlo k takejto situá cii prísť, ale
najmä ako basketbalu, hlavne mlá dež níckemu, pomôcť.
RNDr. Ľubomír Blaž ek
člen výboru MBK Pezinok

Na prelome
rokov usporiadal
futbalový klub
PŠ C Pe z i n o k
druhý ročník halov é h o fu t b a l ové ho turnaja starš ích ž iakov - Gazmont cup 2002.
Zúčastnili sa na ňom popredné
ž iacke druž stvá z ná š ho regiónu KOBA Senec, Rapid Bratislava,
SFM Senec a PŠ C Pezinok.
Zá pasy mali vý bornú š portovú
úroveň a finá le PŠ C Pezinok - KOBA Senec aj dramatickú zá pletku.
Po stretnutí sa viac teš ili domá ci
mladífutbalisti, ktorízvíťazili 4:2 a
stali sa víťazmi turnaja. Zverenci
tré nera Juraja Markoviča doká zali,
ž e nie nadarmo sú po jesennej
časti vedúcim tímom v regioná lnej
súťaž i. Na druhom mieste sa
umiestnila KOBA, pred Rapidom a
SFM.
Najlepš ím branká rom sa stal Filip
Simon, strelcami Tomá š Š utta a
David Farkaš (vš etci z PŠ C Pezinok), za najlepš ieho hrá ča bol vyhlá sený Boris Slá vik z Rapidu.
Chceli by sme sa poďakovaťfirme Gazmont Pezinok a jej majiteľovi Stanislavovi Antalovi, za finančné zabezpečenie tohto vydarené ho podujatia, i osobnú účasť na
vyhodnotenía odovzdá vanícien.
Duš an Berzedi
PŠ C Pezinok

