10 / Š PORT

Poč as prvé ho aprílové ho víkendu
sa v Trnave konali majstrovstvá
Slovenska v džude mužov a žien.
Zúč astnili sa na nich aj džudisti Sokola Pezinok, ktorísa v celoslovenskej konkurencii nestratili. Aj keď
niektorí džudisti Sokola nemohli
štartovať - zranený J. Tománek,
Neu štartoval na policajný ch MS,
predsa len neodchádzali z Trnavy
bez medailí. V hmotnostnej kategó rii do 73 kg sa z prvenstva tešil Michal Paríšek, keď vo finále zdolal
Majdána zo Ž iliny. Druhú medailu,
bronzovú, získal Martin Tománek v
kategó rii do 81 kg.
(pr)

Aj tento rok sa v lete uskutoč nív
Pezinku basketbalový kemp pre
mládež. Je urč ený pre mládež vo
veku 10 - 17 rokov a uskutoč nísa v
dňoch 29.6. - 5.7. 2003 v areáli
SOU na Komenské ho ul. a v priľahlý ch priestoroch. Pod záštitou
MBK Pezinok ho organizuje Justín
Sedlák. Na kempe sa zúč astnia
kvalifikovaní, tré neri ako aj súč asní
ligovíhráč i, ktorísa v tré ningovom
procese zamerajú na základné basketbalové č innosti a jednoduché
herné situácie. Spestrením programu budú rô zne súťaže, víťazi sa
v nich mô žu tešiťna množstvo zaujímavý ch cien. Cena kempu je
3250 Sk alebo 2250 Sk (bez ubytovania, raňajok a neskorej več ere.
Bližšie informácie a prihlášku na
kemp získate u Justína Sedláka,
Tolsté ho 11, Pezinok, tel. č . 0904
694416, 033/644 2923.
(pr)

V marcovom č ísle Pezinč ana
sme avizovali prvý roč ník cyklomarató nu Pezinok - Mosonmagyaró vár - Neusiedl am See. Je potešiteľné , že sa hlásia už prvízáujemcovia. Pre tý ch, ktorínezaregistrovali prvú informáciu opakujeme, že
cyklomarató n spájajúci partnerské
mestá troch susedný ch štátov sa
uskutoč ní7. a 8. júna 2003. Trasa
dlhá198 kilometrov je rozloženána
dva dni s prenocovaním v stanoch
pri Neziderskom jazere. Prihlásiť
sa možno do 5.5. 2003 v Informač nom centre v Pezinku na Radnič nom nám. 9. Všetci úč astníci po
vyplneníprihlášky dostanú podrobnejšie informácie v písomnej podobe.
(EL)

Podľa Kalendára podujatív meste
Pezinok na rok 2003 by sa mali v
dňoch 3. - 4. mája uskutoč niť MajstrovstváSlovenskej republiky pretekov automobilov do vrchu MOTOSPORT BABA 2003. Na sekretariáte Motosportu Bratislava sme sa
dozvedeli, že toto podujatie sa v Pezinku neuskutoč ní.
(mo)

K udrž iavaniu dobrej kondície prispieva aj rekreačný š port, ktoré mu sa cez
víkendy na voľný ch š portoviská ch venujú desiatky pohybuchtivý ch občanov. Obľúbený m muž ský m š portom je tzv. bago. Naš a snímka je z nedeľňajš ieho popoludnia na há dzaná rskom ihrisku.
Snímka (mo)

V sobotu 22.3. sa uskutoč nilo 3.
kolo Slovenské ho pohára v karate.
Pre všetký ch karatistov to bola posledná možnosť vybojovať si postup na majstrovstvá Slovenska,
keďže sa na ne kvalifikujú len tí,
ktorí sa aspoň na jednom kole
umiestnia do štvrté ho miesta. Pezinskíkaratisti zabojovali a chopili
sa tejto možnosti. V kategó rii kata
žiač ok 9 - 11 rokov obsadila 1.
miesto Natá lia Gavorníková . V
družstvách kata žiač ok 12 - 14 rokov zvíťazilo družstvo v zložení
Gavorníková , Pravdová a Poizlová .
V kategó rii kumite sa z víťazstva
tešili: Michaela Kohútová (dorastenky, do 52 kg), Alena Hupková (dorastenky, do 60 kg), Miro-

slav Č erná k (žiaci, do 170 cm) a
družstvo dorasteniek v zložení
Hupková , Greguš ová a Kohútová . Strieborné prieč ky obsadili:
Zuzana Greguš ová (dorastenky,
do 52 kg), Andrej Palčík (dorastenci, nad 72 kg), Ivan Marko
(muži, do 78 kg) a Michal Peniak
(muži, nad 78 kg). Tretie miesta
získali: Natá lia Pravdová (žiač ky,
do 160 cm) a družstvo dorastencov
Greguš , Palčík a Leschinger.
Postup na majstrovstvá si štvrtý m
miestom vybojoval aj Michal Greguš (dorastenci, do 65 kg).
Majstrovstvá Slovenska sa budú
konať 12. mája v Nitre. O úspechoch pezinský ch karatistov, ktorý m držíme palce, budeme informovať.
M. Tahotná

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na
svojom zasadnutí 28. marca schválilo
granty z rozpoč tu mesta na podporu
športu v roku 2003:
TJ Sokol - Oddiel orientačného behu
(organizovanie Behu mesta Pezinok,
organizovanie ME dorastu) - 35 000 Sk
TJ Sokol - oddiel stolného tenisu (nákup športový ch pomô cok)
- 7500 Sk
Mestská minifutbalová liga - Mgr. Martin Gáal
- 10 000 Sk
Š portový klub polície, stolnotenisový oddiel (športové vybavenie a technické zabezpeč enie)
- 20 000 Sk
Grinavský občiansky vý bor (vybudovanie ihriska)
- 10 000 Sk
Rekonš trukcia hokejového ihriska
(pri Policajnej škole)
- 10 000 Sk
Ondrej Pijá k - orientačný beh (príspevok na č innosť)
- 5000 Sk
Martin Pijá k - orientačný beh (príspevok na č innosť)
- 5000 Sk
Tenisový klub Pezinok (rekonštrukcia
rozvodov vody)
- 20 000 Sk
Jakub Ková čik - lezenie na umelý ch
stená ch
- 5000 Sk
Dominika Ková čiková - lezenie na
umelý ch stená ch
- 5000 Sk
Michal Peniak - karate (príspevok na
č innosť)
- 5000 Sk
1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia telesne postihnutí (príspevok na č innosť)
- 10 000 Sk
Slovenský skauting (príspevok na
č innosť)
- 10 000 Sk
Svatava Š pá niková - karate (príspevok na č innosť)
- 5000 Sk
Duš an Slimá k (organizovanie turnaja
Memoriál M. Bacigála)
- 5000 Sk
Slovenský orol (žiadosť o úhradu prevádzkový ch nákladov)
- 10 000 Sk
TAEKWON-DO, Pezinok (pomô cky na
tré ning, lekárske pomô cky) - 15 000 Sk
Softballový klub MaSK (príspevok na
č innosť)
- 20 000 Sk
Klub bratislavský ch turistov (znač kovanie turistický ch chodníkov) - 4000 Sk
Klub š achu (nákup šachové ho materiálu, registrač né poplatky)
- 2000 Sk
Matej Kunert - vodnélyžovanie (príspevok na č innosť)
- 5000 Sk
Klub rá diového orientačného behu
(príspevok na č innosť)
- 5000 Sk
Mestská polícia Pezinok (organizovanie halové ho futbalové ho turnaja)
- 10 000 Sk
ZŠ Kupeckého
- 5000 Sk
ZŠ Fá ndlyho
- 5000 Sk
Gymná zium Pezinok
- 10 000 Sk
Lesný turistický chodník
- 5000 Sk
Granty na rozvoj mlá dežníckeho š portu:
Grinavský futbalový klub - 70 000 Sk
Pezinský š portový klub - 250 000 Sk
Volejbal Tenis Club 140 000 Sk
TJ Baník - futbalový oddiel - 65 000 Sk
Mlá dežnícky basketbalový klub
- 180 000 Sk
Š K Agrokarpaty - há dzaná - 95 000 Sk
SPOLU:
1 063 500 Sk

V č lánku Ekonomický prínos
mestský ch lesov v minulom č ísle
Pezinč ana v odpovedi hlavnej kontroló rky Eleny Antalovej má veta
správne znieť:
Zvažovalo sa hospodá renie na
mestský ch lesoch vo vlastnom
mene alebo vytvorením prá vnickej osoby mestom na sprá vu
tohoto majetku.
(red.)

