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Klub šachu Pezinok prihlásil pre
rok 2002 - 2003 do súťaží štyri
družstvá, ktoré si vedú striedavo
úspešne. Po vlaňajšom postupe
družstva A do 2. ligy a súč asne
družstva B do 4. ligy, sa prvésnaží zo
všetký ch síl zachrániť a druhé má
dokonca šancu postúpiť do 3. ligy.
Teoreticky by sa v tejto súťaži mohli
obe aj stretnúť. V 5. lige hrajú
družstvá C a D, ktorétvoria hlavne
dorastenci a deti.
Záujemcov o šach pozý vame do
budovy Autoškoly na ulici Obrancov
mieru 58 (sídlisko Juh) každý štvrtok.
Ďalšie informácie nájdete na internete www.malekarpaty.szm.sk.
Tibor Lenč ucha

V telocvič ni
Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku sa uskutoč nil bodovací turnaj Bratislavského zvä zu stolného tenisu VEĽ KÁ
CENA PEZINKA. Súťažilo sa v
šiestich kategóriach: dvojhry mladší žiaci, mladšie žiač ky, najmladší žiaci, najmladšie žiač ky,
štvorhry - mladší žiaci, najmladší
žiaci. Š tartovalo 76 hráč ov z Bratislavského kraja, Nitry a domáceho
ŠKP Pezinok.
Najúspešnejšími súťažiacimi z
Pezinka boli Jozef Hodák (5.
miesto vo dvojhrách ml. žiakov, 3.
vo štvorhrách), Kristián Križanovič (3. miesto vo štvorhrách). (ph)

Majstrovstvá Pezinka starších
žiakov v stolnom tenise sa uskutoč nili 14. februára v priestoroch
Strednej odbornej školy - PZ v Pezinku. Prvétri miesta obsadili len
12-roč nímladšížiaci - 1. Juraj Poč uch, 2. Kristián Križanovič , 3. Jozef
Hodák. Na štvrtej prieč ke skonč ila
hráč ka z Ekvádoru Maria Belén
Arévalo Durazno, pochvalu soi zaslúži aj na 6. pozícii mladšia žiač ka
Ľ udmila Grellová. Najlepší ôsmi
pretekári získali diplomy a ceny.
Ing. Pavol Hodák

V jarnej č asti II. futbalovej ligy
bude senecká KOBA hrať domáce
zápasy na ihrisku PŠC Pezinok.
Ako je známe v Senci vzniká nové
futbalovénárodnétréningovécentrum a štadión je vo vý stavbe. Na
jeseň hrali Senč ania na piešťanskom štadióne, ale tam im miestni
fanúšikovia nedokázali vytvoriť
domáce prostredie. Podľa vedenia
klubu sa to odrazilo aj na vý sledkoch Koby, preto sa rozhodli hrávať
v Pezinku, ktorý je bližšie k Sencu.
(mo)

Ocenení športovci s primátorom mesta.

Od roku 1997 trvá tradícia, že
primátor prijíma a oceňuje najúspešnejších športovcov roka. Pokrač uje v nej aj nový primátor Oliver Solga, ktorý 29. januára prijal v
obradnej sieni na radnici osemnásť
pezinský ch športovcov. Pozval ich
28, niektorí však nemohli prísť.
Nomináciu športovcov pripravila
odborná komisia, zložená zo zástupcov klubov. Zoznam vybraný ch športovcov sme uverejnili v
minulom č ísle. Na stretnutí boli prítomní tiež obaja zástupcovia primátora Jozef Chynoranský , Juraj
Pátek a úspešnítréneri a zástupcovia športový ch organizácií.
V úvodnom príhovore primátor O.
Solga ocenil úspechy, ktorédosiahli pezinskí športovci v domácich i
zahranič ný ch súťažiach. Uviedol,

Treťoligoví futbalisti PŠ C Pezinok ukonč ili jesennú č asťsúťaže s
26 bodmi na 7. mieste, č o bolo príjemný m prekvapením. Zaujímalo
nás, č o sa udialo s mužstvom cez
zimnú prestávku.
Tréner mužstva Dušan Jacko
nebol nadšený z nepredvídaného
odchodu skúsený ch hráč ov Petra
Bohuša (do Rakúska) a Petra Bednárika (zatiaľ nie je známe, kde
zakotví). Mužstvo musia bezpodmieneč ne doplniť adekvátnymi
náhradami, č o nebude ľahké.
S prípravnou na odvetnú č asť
súťaže zač ali 11. januára. Majú za
sebou vyše dvadsať tréningov a
sedem prípravný ch zápasov. Vý sledky nepovažovali zatiaľza také
dôležité, išlo im skôr o to, aby urob ili vynú tenú rek onštrukciu
mužstva, aby sa hráč i zohrali a navzájom spoznali.

že to bola nielen skvelá prezentácia samotný ch športovcov a ich
klubov, ale aj reprezentácia Pezinka. Preto si predstavitelia mesta
veľmi cenia to, č o športovci pre Pezinok robia.
Aj keď má mesto v terajšej zložitej
ekonomickej situácii obmedzené
možnosti, prisľúbil, že budú spoloč ne hľadať všetky formy pomoci
športovcom, najmä v mládežníckych kategóriach.
Každý z pozvaný ch športovcov
dostal pozlátený pohár a diplom, a
napokon sa zapísal do Pamä tnej
knihy mesta.
Na záver organizátori pozvali
úč astníkov stretnutia na malé
obč erstvenie, č o využili tiež na
krátku besedu s úspešný mi športovcami.
(mo)

V kádri mužstva sú títo hráč i: brankári - Martin Ondrovič , Matej
Nižňan, na ostatné posty - Peter
Turek, Marek Bacigál, Anton Hájek,
Ivan Berzedi, Boris Brna, Radoslav
Bakyta, Radoslav Kraus, Michal
Hromník, Martin Pohrebovič , Peter
Hoferica, Michal Mihalovič , Róbert
Ježík, Martin Valach, Juraj Pajong,
Peter Pä toprstý . Vybavujú sa
prestupy Daniela Federlu (hral v
Rakúsku), bratov Tomáša a Richarda Jurištovcov (Slov. Grob),
Ľ uboša Adámka (ZVS Pezinok),
Milana Dugovič a (Blatné), Miroslava Pastuchu (Modra). Vážny
záujem majú o Martina Urbánka zo
Spartaka Trnava, zatiaľ sa však s
klubom nedohodli.
Cieľom PŠ C je produkovať taký
futbal, ktorý priláka na štadión viac
divákov a bude dôstojný tradícii
tohto športu v Pezinku.
(mo)

Zrejme ešte nikdy nemal pezinský basketbal toľko problémov ako v tejto sezóne.
Prvé starosti najúspešnejšieho pezinského športu sa zač ali v septembri, keď sa
klub odhlásil z európskeho pohára a následne ho opustili štyria legionári Naglič ,
Kraljevič , Mujagič a Vujič ič a tréner Urban.
Klub prestali dotovať dovtedajší majitelia,
ktorí sa vzdali svojich funkcií. Trénerom sa
stal Milan Černický , ktorý dostal poverenie
pokrač ovať v č innosti klubu. Keďže sa
však v dostatoč nej miere nepodarilo vyriešiť financovanie klubu, od januára odišli
ďalší hráč i - Mič uda, Lukjanec, Kuznecov,
Weiss a naposledy aj Šoška. Do znač ne
zdecimovaného kádra pribudli Lošonský a
Sobota (z bý valého B-mužstva), Demeč ko
(zo Sparty Praha) a La Rosa (z Interu).
Keďže Pezinok už má zabezpeč enú miestenku v budúcom roč níku I.ligy, je to vý borná príležitosť pre mladý ch pezinský ch
hráč ov, aby získali prvoligovéskúsenosti.
Problémom je, že po minuloroč nom odč lenení sa mládežníckych družstiev a vzniku
MBK Pezinok, ide o dva kluby, ktorésa
zatiaľnedohodli na vzájomnej spolupráci.
Veríme však, že ľudia, ktorý m záleží na
osude basketbalu v našom meste, zjednotia svoje sily a tiež, že nájdu podporu sponzorov i vedenia mesta. (pr)

