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Stolnotenisový oddiel ŠKP Pezinok usporiadal v telocvični Strednej odbornej školy Policajného
zboru otvorené Majstrovstvá Pezinka v stolnom tenise muž ov.
Okrem domá cich hrá čov sa na turnaji zúčastnili stolnítenisti z Ivá nky
pri Dunaji, Senca, Vinosadov, Karlovej Vsi a Bernolá kova.
Napriek tomu, ž e mimopezinskí
účastníci tvorili dve tretiny štartujúcich, domá ci dosiahli vynikajúci
úspech. V súťaž i jednotlivcov obsadili všetky medailové miesta. Vo
finá le porazil Peter Horňá k telesne
postihnutého Petra Valku. Vo
štvorhre sa stretli vo finá le domá ci
pá r (Vojtech a Kristiá n Križ anovičovci) proti zmiešanému pezinsko-seneckému (Jozef Hodá k,
Martin Maczeá k). V strhujúcom
zá pase, ktorý sa hral na pä ťsetov,
boli šťastnejší dvaná sťročný Hodá k a o pä ťrokov staršíMaczeá k.
Vý sledky:
Dvojhra
1. Peter Horňá k, 2. Peter Valka, 3.
Vojtech Križ anovič (všetci ŠKP
Pezinok).
Š tvorhra
1. Jozef Hodá k, Martin Maczeá k
(ŠKP Pezinok/ STK Senec), 2. Vojtech a Kristiá n Križ anovičovci
(ŠKP Pezinok), 3. Peter Basá r,
Rudolf Starovský (Ivá nka pri Dunaji),René Dinka, Adam Letenay
(Ivá nka pri Dunaji)
Ing. Pavol Hodá k

Pá d pezinského muž ského basketbalu pokračuje. Vedenie BK Pezinok predalo miestenku v Extralige druž stvu BC Prievidza. Prečo
sa to stalo a čo ďalej s muž ský m
basketbalom v našom meste ná s
informoval Milan Č ernický , posledný tréner muž stva: - Hlavným
dôvodom boli jednoznač ne financie. Bolo aj málo hráč ov a v podstate okrem športovej haly sme
nemali k dispozícii nič . Je mož nosť
,
ž e v Pezinku ostane aspoň 1. liga
(bývalá 2. liga), pretož e sú ľudia,
ktorí majú záujem, aby sa tu udrž ala aspoň táto sú ť
až .
l A kam povedú vaše ď alšie
kroky?
- Momentálne sa rozhodujem o
svojom ďalšom pôsobisku. Mám
dve ponuky, jednu z muž skej a
jednu z ž enskej extraligy. Verím, ž e
v najbliž ších dň och sa dohodneme
so záujemcom o moje služ by na
(pr)
spolupráci.

Futbalisti PŠ C Pezinok zohrali
v utorok 3. júna na svojom
ihrisku prípravný zá pas so slovenský m vý berom do 21 rokov.
Mladí reprezentanti vyhrali 5:1
(2:1). Gó ly: 77. a 84. Gottwald, 6.
Ančic, 16. Šestá k, 81. Jež - 34. Pä toprstý .
(mo)

Prednedá vnom sme informovali o
tom, ž e atlétka Barbora
Michá liková
sa zúčastní
na euró pskej
mlá dež níckej
olympiá de
(EYOF) v Paríži. Dozvedeli sme sa
však, že Pezinok bude maťna tomto
mlá dež níckom podujatí dvojná sobné zastúpenie. Postup naň si ako
jediný slovenský dorastenecký džudista vybojoval aj 16-ročný Milan
Randl (na obr.), ktorému sme položili
niekoľko otá zok.
l Ako ste sa na EYOF prebojovali?

- Postup som si zabezpeč il na kvalifikač nom turnaji A-kategórie v poľskom meste Bielsko-Biala. Zú č astnili
sa na ň om pretekári zo 48 krajín. V
mojej kategórii do 81 kg bolo 25 pretekárov. Zdolal som postupne piatich
sú perov, vo finále Izraelč ana až po
predĺž ení.
l Aká je vaša doterajšia športová karié ra?
- S dž udom som zač al pred ôsmimi
rokmi, celú kariéru pôsobím v 1. JC
Pezinok, kde sa mi venujú Jozef Tománek a jeho synovia. Minulý rok
som sa dostal do slovenskej dorasteneckej reprezentácie a zú č astnil som
sa na majstrovstvách Európy dorastencov v Györi, kde som vypadol
v 2. kole.
l Ako zvlá date školské povinnosti so športový mi?

Staršíž iaci MBK Pezinok dosiahli cenný úspech v tomto ročníku ž iackej basketbalovej ligy, keď obsadili na finá lovom turnaji v Žiline 2. miesto a v krá tkej
histó rii nového klubu získali prvé medaily. Muž stvo pod vedením trénera Justína Sedlá ka vyhralo jeden zá pas a dva prehralo, čo v konečnej tabuľke stačilo
na 2. priečku. Hrá či Patrik Klimek a Pavol Lošonský sa dostali do najlepšej
pä ťky turnaja.
Na zá klade dobrý ch vý konov počas celého ročníka mohlo toto mužstvo štartovať na medziná rodnom turnaji vo francúzskom meste Le Portel. Cesta na
turnaj bola spojená so zastá vkou v Luxemburgu, kde sa vý pravy ujal bý valý
hrá č Pezinka Blažej Mašura a uká zal ná m centrum mesta. Na druhý deň sme
pokračovali do dejiska turnaja. Organizá tori ná s uvítali perfektnou večerou, po
ktorej nasledoval tréning. Cez víkend sme odohrali zá pasy s reprezentá ciou
Belgicka (28:57), domá cim tímom Amicale Le Drapeau (46:51), tímom Anglicka A (41:50) a v zá verečnom súboji o 7. miesto sme zdolali Škó tsko 76:29.
Voľný čas sme vypĺňali kúpaním v Atlantickom oceá ne a prechá dzkami po
mestečku Le Portel. Konečné 7. miesto ná s síce neuspokojilo, ale nadobudnuté skúsenosti môžu hrá čom i trénerom pomôcťv ďalšej prá ci. Potešila ná s
tiež perfektná starostlivosť. Ubytovanie, strava i ostatné zabezpečenie bolo na
vysokej úrovni. Cestou spä ť sme sa zastavili v prímorskom meste Calais a
potom sme už plnídojmov nabrali smer Pezinok.
(pr)

Posledný m 30. kolom sa v nedeľu
15. júna skončila 3. futbalová liga,
skupina Bratislava. PŠC Pezinok v
ňom doma podľahol rezerve seneckej
Koby 0:2 a s celkovou bilanciou dvaná sťvíťazstiev, šesťremíz a dvaná sť
prehier obsadil 8. miesto. Riadiaci
orgá n súťaže mužstvu odrá tal 3 body
za inzultá ciu rozhodcu hrá čom po
jednom zo zá pasov v jesennej časti.
Po poslednom zá pase sme oslovili
trénera Dušana Jacka a požiadali ho
o zhodnotenie tohto futbalového roč-

níka: - Jesenná č asťbola výsledkovo i
herne kvalitnejšia ako jarná. Nevyšla
nám zimná príprava, pretož e boli na
tréningoch veľké absencie a nevedeli
sme s kým môž eme poč ítaťďalej. Ani
hráč i, ktorí prišli nepriniesli kvalitu, akú
by sme oč akávali, ale v podstate len
doplnili káder. Muž stvo hralo asi to, na
č o malo, keďž e hráč i boli veľmi limitovaní práve dochádzkou na tréningy a
nie vž dy sa mi zdalo, ž e sú naplno
koncentrovaní na svoje povinnosti. V
niektorých zápasoch nás podrž ali

Snímka M. Oravca je z posledného zápasu PŠ C na domácej pô de s
Kobou Senec B (0:2).

Narodený : 24.4. 1987
Klub: 1. JC Pezinok
Tré ner: Jozef Tomá nek
Ú spechy: 7 x Majster Slovenskej republiky.
- Š tudujem na SOU obchodnom v
Bratislave Na Pántoch. Som v športovej triede a aj vďaka pochopeniu
riaditeľa školy nemám problém s
uvoľň ovaním na rôzne športové akcie.
l Aké sú vaše plá ny do budúcnosti?
- Krátkodobým cieľom je pre mň a
zisk medaily na EYOF-e, o mesiac
na to ma č akajú majstrovstvá Európy v Azerbajdž ane. Neskôr by som
sa chcel zú č astniťna olympijských
hrách.
(pr)

V sobotu 21. júna vyvrcholil
zá verečný mi zá pasmi 4. ročník
Mestskej minifutbalovej ligy. V
semifiná lový ch zá pasoch sa
stretli: Čeko tím - NŠK 4:3 po
predĺženía Pezinská zmes - Pohoda 9:2. V súboji o 3. miesto
zdolal tím NŠK Pohodu 5:4, vo
finá le zdolala Pezinská zmes
Čeko tím 4:3 a získala tak celkové prvenstvo. Najproduktívnejším hrá čom súťaž e sa stal
Imrich Nagy (Džin tím) so 45 bodmi, najlepším strelcom je Tomá š
Sobolič z Pohody a asistentom
Jozef Hubrich tiež z Pohody (30
nahrá vok). Ďalšíročník Mestskej
minifutbalovej ligy odštartuje v
auguste.
(pr)

brankári Ondrovič a Niž ň an, ktorí ukázali, ž e majú aj na vyššiu sú ť
až . Hráč i
v poli striedali lepšie výkony s podpriemernými. Myslím si, ž e v tejto
sezóne sme dosiahli to, na č o
hráč sky i ekonomicky máme. Stač ilo
to na pokojný stred tabuľky, nie sme s
tým však spokojní. Ja, ako tréner ale i
klub máme urč ite vyššie ambície a
myslím si, ž e aj Pezinku ako mestu by
svedč ali vyššie prieč ky v tejto sú ť
až i.
Bohuž iaľ naša ekonomická situácia
nie je ruž ová. Verím, ž e aj sú č asný
vývoj v klube by mohol byťimpulzom
pre sponzorov a ľudí, ktorí by mohli
pomôcťv hocijakej forme. Od Pezinka fanú šikovia i sú peri oč akávajú v
tejto lige dosťveľa avšak za týchto
podmienok aké momentálne máme
to stač í maximálne na ten stred tabuľky. Dosťnám pomáha mesto, je to
však len základ. Ten potrebný zvyšok,
ekonomický i organizač ný, však zabezpeč ujeme viac-menej svojpomocne.
n A ako vidíte budúcnosť pezinské ho futbalu?
- Prial by som si, aby sme doplnili káder kvalitou, nielen kvantitou. Dáme
šancu aj niektorým dorastencom, aby
získali skú senosti. Verím, ž e hráč i nájdu v sebe dosťchuti a odhodlania zabojovaťa dosiahnuťpre Pezinok lepšie výsledky. Prajem si tiež zvýšenie
záujmu sponzorov i všetkých ostatných, ktorí sú ochotní pomôcťpezinskému futbalu.
(pr)

