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Oznamujeme vš etký m fanú š ikom
a priateľom malého futbalu, že dň a
28. jú na 2003 od 8.00 hod. sa na
ihrisku TJ Baník Pezinok uskutoční
8. ročník futbalového turnaja NOVÝ
ŽIVOT CUP - memoriál Milana Bacigála. Š tartovať bude dvadsať
družstiev z Bratislavy, Pieš ťan, Prievidze, Š urian, Pezinka, Š enkvíc a
blízkeho okolia.
Vstup na podujatie je zdarma. O
občerstvenie je postarané.
Organizátori ďakujú mestu Pezinok
i ostatný m sponzorom za podporu pri
zabezpečeníturnaja.
Teš íme sa na vaš u ú časť.
Ján Nagy

Ako sme už avizovali v ostatný ch
dvoch číslach, v sobotu 7. jú na o
7.00 hod. odš tartuje z Radničného
námestia prvý ročník cyklomaratónu Pezinok-MosonmagyaróvárNeusiedl am See-Pezinok. Na zdolanie 197 km trasy rozvrhnutej na
dva dni sa prihlásilo vyš e 30 cyklistov. Po prenocovanív partnerskom
meste Neusiedl am See sa predpokladá príchod ú častníkov do Pezinka v nedeľu 8. jú na okolo 16.00
hod. Organizátori pozý vajú ú častníkov na stredu 4. jú na o 16.00 hod.
na Mestský ú rad (zasadačka č. 12)
na brífing, kde dostanú podrobnejš ie pokyny k ceste.
(EL)

Ľ ubica Toporová preberá ocenenie z rúk predsedu vlá dy Mikulá ša
Dzurindu a ministra školstva Martina Fronca.
Pezinok a blízke okolie sa stanú v
dň och 20. - 22. jú na dejiskom 2.
Majstrovstiev Európy dorastu v
orientačnom behu. Toto vý znamné
š portové podujatie organizuje z
poverenia Medzinárodnej federácie orientačný ch š portov (IOF) TJ
Sokol Pezinok, Klub orientačného
behu. O bližš ie informácie sme
požiadali predsedu organizačného
vý boru Pavla Poláčka: - Na podujatí sa zú častní približ ne 300 chlapcov a dievčat z 19 krajín vo veku 15
- 18 rokov v dvoch kategó riach mladš í a starš í dorastenci. Keďž e
Pezinok nemá dostatočné ubytovacie kapacity, museli sme ú častníkov ubytovať v Modre-Harmó nii.
Vybrali sme ú plne nové trate, pri ich
výbere sme zmapovali 25 km2
priestoru.
r Aký program majú majstrovstvá?
- V piatok 20.6. o 15.30 hod. bude
na pezinskom námestí slávnostné
otvorenie majstrovstiev a o 16.30
š tartujú prví pretekári v disciplíne
š print. Trate budú viesť centrom
mesta, preto vyzývam občanov,
aby mali pochopenie a aby nám
neničili kontrolné stanoviš tia. Vyhlásenie výsledkov bude o 18.30
hod. opä ťna námestí. Sobotňajš ie
preteky jednotlivcov sa uskutočnia
v Horných Oreš anoch na Majdane.
Štartujú o 9.00 hod. a v podvečerných hodinách bude vyhlásenie
výsledkov v Zámockom parku v
Pezinku. V nedeľu sa preteky š tafiet pobež ia na Č ervenom Kameni.
Štart je o 9.00 hod.
r Š tartujú na podujatíaj nejakí
Pezinčania?
- Pezinok bude mať zastú penie v
slovenskej reprezentácii v kategó rii
dievčat. Medzi starš ími dorastenkami pobež í Veronika Vachová.
Pozývam vš etkých Pezinčanov,
aby priš li podporiť nielen ju, ale i
ďalš ích slovenských reprezentantov.
(pr)
l Na ihrisku Baníka Pezinok usporiadal Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek vý berové turnaje žiakov (ročníky 1989 a 1990). V konkurencii okresov Senec a Malacky obsadili pezinskí
chlapci zhodne 2. miesta. Z okruhu
tý chto hráčov vznikli oblastné vý bery.

Dň a 30. apríla 2003 prijal predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš
Dzurinda na Ú rade vlády v Bratislave najú speš nejš ích slovenský ch š portovcov. Ocenil ich najvý raznejš ie minuloročné ú spechy, ktoré dosiahli na
vrcholný ch medzinárodný ch podujatiach.
Medzi pozvaný mi bola aj členka pezinského Klubu rádiového orientačného behu Ľubica Toporová, ktorá ocenenie získala za 2. miesto na
majstrovstvách sveta v rádiovom orientačnom behu.
(kp)

V nedeľu 18.5. sa v š portovej
hale SOU na Komenského ulici
konali majstrovstvá Slovenska v
karate dospelý ch. Karatisti z Karate klubu Pezinok získali na domácej pôde 2 medaily. Michaela Kohútová získala zlato v kumite do
55 kg a Svatava Š pániková obsadila 2. miesto v kumite nad 55 kg.
Viac informáciío pezinskom karate
prinesieme v nasledujú com čísle.
(pr)

Po predchádzajú cich rokoch, v
ktorý ch boli fanú š ikovia pezinského
basketbalu zvyknutí na domácich
palubovkách oslavovať tituly, zaznamenal tento š port v naš om
meste ú stup. Po známych udalostiach dohrali basketbalisti sezónu s
veľmi mladý m kádrom a napokon
obsadili 8. miesto. O zhodnotenie
uplynulej sezóny sme požiadali trénera BK Pezinok Milana Č ernické ho:
- Sezó na mala pre nás tri časti. Na
začiatku vš etko vyzeralo dobre, absolvovali sme kvalitnú letnú prípravu
a zdalo sa, ž e budeme pokračovaťv
nastú penom trende z predchádzajú cich sezó n, keď sme hrali euró pske poháre a bol tu kvalitný káder s
legionármi. Po odstú pení vedenia a
odchode týchto legionárov a trénera
Ľubomíra Urbana v polovici septembra začala druhá časť sezó ny

keď sa zdalo, ž e by sme mohli sezó nu dohrať aspoň so slovenskými
hráčmi a v podstate ú speš ne sme
hrali v slovenskej lige i v Č eskoSlovenskom pohári. Ekonomická
situácia sa vš ak nezlepš ila a tak nás
postupne po Vianociach opustilo aj
ďalš ích pä ť hráčov a ostal nám tu
ú zky a veľmi mladý káder, s ktorým
sme napokon dohrali ligu.
l Aké pozitíva by ste naš li v tejto ť ažkej sezóne?
- Pozitívom jednoznačne bolo, ž e
š ancu dostali mladí hráči, ktorí utvorili dobrý kolektív a odohrali aj zopár
dobrých zápasov, povedzme doma
so Svitom či Interom. Istež e, boli aj
horš ie zápasy, najmä teraz na konci
ligy, ale to pripisujem práve mladíckej neskú senosti. Myslím si ale, ž e
títo hráči majú pred sebou budú cnosťa dá sa na nich stavaťaj v ďalš ej sezó ne. Za výkony v tejto se-

zó ne by som pochválil Vlada Hovaňáka a dobre sme hrali aj v čase
keď u nás hral Jozef La Rosa z Interu. Vyzdvihol by som aj pôsobenie
Davida Demečka, ktorý priniesol do
naš ej kabíny ož ivenie a bol duš ou
kolektívu. Pozitívom bolo aj to, ž e
nám v ťaž kých momentoch zachovali priazeň fanú š ikovia za čo im
chcem aj za hráčov poďakovať
l Fanúš ikov určite veľmi zaujíma čo bude s pezinským mužským basketbalom ď alej?
- V týchto dňoch stále prebiehajú
rokovania s mož nými sponzormi a s
ľuďmi, ktorí sú ochotní pomôcť. Verím, ž e sa nájde rieš enie a v Pezinku sa aj naďalej bude hrať basketbalová liga.
O vý sledku tý chto rokovanía budú cnosti pezinského basketbalu
vás budeme informovať v nasledujú com čísle Pezinčana.
(pr)

Volejbalistky VTC Pezinok bojovali
o svoju extraligovú prísluš nosť v budú cej sezóne až v baráži. Po 9.
mieste v dlhodobej časti v nej zdolali
Studienku 3:0 a zabezpečili tak Pezinku extraligu aj v ďalš om ročníku.
Svoj pohľad na sezónu nám poskytol
tréner Ľubo Stražay:
- Uplynulá sezó na bola jednou z
najťaž š ích počas náš ho ú činkovania
v extralige. Jedným z dôvodov bolá
istá nesú rodosť kádra, ktorý pred
sezó nou preš iel obmenou a ukázalo
sa, ž e najmä niektoré mladé hráčky
nestačili na extraligové nároky. Tiež
to malo za následok časté absencie
hráčok zo zdravotných dôvodov. V
jesennej časti sme vä čš inu zápasov
odohrali len s 8 hráčkami a vyhrali
sme len 3 zápasy. Tu vidím príčinu

prečo sme museli napokon bojovaťo
udrž anie až v baráž i, keďž e ostatné
muž stvá nám bodovo uš li a na jar už
sa ťaž ko dobiehali. Počas vianočnej
prestávky sa káder skonsolidoval,
nastali v ňom drobné zmeny (priš li
Petráš ová a Juříčková, na materskú
odiš la Salusová) a dievčatá menej
absentovali. Prejavilo sa to na výsledkoch v jarnej časti sú ťaž e, keď sme
doma neprehrali a nejaké body sme
priniesli aj zvonku.
n Č o pozitívne vám priniesla táto
sezóna?
- Veľmi si cením, ž e sme do kádra
zapracovali mladé hráčky, najmä
Ferancovú a Obadalovú , ktoré majú
kariéru eš te len pred sebou a odohrali
celý ročník v základnej zostave. Cením si aj prístup Nestarcovej, ktorej

ú časť na ihrisku bola veľmi citeľná.
Prínosom bol aj príchod Beňovej a
Petráš ovej.
n Č o bolo v sezóne negatívom?
- Negatívom boli zranenia, pretož e
mali na hráčky nielen fyzický ale aj
psychický vplyv.
n Aké zmeny nastanú v kádri
pred budúcou sezónou?
- Opustí nás Jela Almanová, ktorá si
môž e hľadaťangaž mán v zahraničí,
nepočítame ani s Mačovskou. Z
hosťovania sa zrejme vráti Kollárová.
Máme tiež záujem doplniť káder na
viacerých postoch predovš etkým
skú senejš ími hráčkami.
Tiež by som si prial keby sa zmenil
prístup sponzorov k náš mu klubu.
(pr)

