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Bý valý tréner basketbalistov Pezinka Milan Černický sa stal nový m
trénerom prvoligového klubu MBK
Rieker Komárno. S predstaviteľmi
klubu sa dohodol na roč nom kontrakte.
(red.)

1. Rapid
2. Rač a
3. Inter B
4. VTJ Ruž inov
5. Koba B
6. Sv. Jur
7. SFM Senec
8. Lamač
9. Pezinok
10. D. Luž ná
11. Vrakuň a
12. Jablonec
13. Studienka
14. Kalinkovo
15. Stupava
16. Sl. Grob
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80:16
56:24
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55:29
70:39
56:40
50:43
37:37
35:40
36:42
42:62
26:49
35:66
35:76
40:75
31:76

74
66
60
58
57
48
43
39
39
36
32
30
29
20
19
18

Po skonč enísúťaže sa PŠ C Pezinok odpoč ítali 3 body.
Najlepš í strelci PŠ C: 9 gó lov Bohuš, 3 - Pohrebovič , Hromník,
Pätoprstý , Pastucha.
PŠC bol najtrestanejším tímom v
sú ť až i, jeho hráč i dostali 64 ž ltý ch a
6 č ervený ch kariet.
Najviac divákov bolo na tretnutí
Pezinok Svätý Jur - 600.

1. D. Láb
2. Zohor
3. Vinič né
4. Dubová
5. Jakubov
6. Lozorno
7. Rohož ník
8. Pl. Štvrtok
9. Grinava
10. Gajary
11. Limbach
12. Z. Ves
13. Modra
14. Šenkvice
15. Jablonové
16. M. Leváre

30 24 5 1 102:19 77
30 20 6 4 79:28 66
30 16 4 10 91:50 52
30 15 7 8 64:47 49
30 14 7 9 63:46 49
30 15 4 11 50:55 49
30 13 9 8 67:52 48
30 11 9 10 53:46 42
30 10 8 12 53:57 38
30 11 3 16 49:71 36
30 8 10 12 46:65 34
30 8 9 13 51:59 33
30 8 7 15 41:55 31
30 6 8 16 32:74 23
30 510 15 27:59 22
30 2 2 26 24:109 8

Pezinský zjazdár na horskom
bicykli Filip Polc má v posledný ch
mesiacoch smolu. V minulej sezóne sa po operácii ruky dlho nemohol dostať do formy, po sezóne mu
v č eskom tíme Author oznámili, ž e
horskú cyklistiku už nebudú podporovať . Preto založ il vlastný tím a
zohnal si sponzorov. Dobre rozbehnutú sezónu mu opäť pribrzdilo
zranenie. V nedeľu 22. jú na jazdil
na pretekoch Poľského pohára v
mesteč ku Szczawno Zdrój, kde na
jednom zo skokov bol prirý chly a
preletel kotú ľom cez riadidlá. Zlomil
si pri tom pravú kľú č nu kosť a
praskol lopatku. Zranenie prišlo
veľmi nevhod lebo do Majstrovstiev
Európy zostávajú necelé dva mesiace a majstrovstvá sveta budú o
dva tý ž dne neskôr. Filip však verí,
ž e dovtedy bude fit a na oboch
podujatiach dosiahne dobré vý sledky.
(pr)

V dň och 20. - 22. jú na sa v Pezinku a okolíuskutoč nilo
vý znamné športové podujatie - Majstrovstvá Európy
dorastu v orientač nom behu. Štartovalo na ň om vyše
270 pretekárov z 19 krajín. Na slávnostnom otvorenísa
zú č astnili aj predstavitelia mesta na č ele s primátorom
Oliverom Solgom. Potom už nasledovali preteky v
šprinte, ktoré sa konali v centre mesta, č o bolo urč ite
zaujímavý m spestrením ž ivota nášho mesta. Na podujatí boli prítomníaj technický delegát Medzinárodnej
federácie orientač ný ch športov (IOF) Dušan Vystavěl a
č len Európskej komisie IOF Alexej Kuzmin. A ako hodnotia podujatie organizátori? Oslovili sme MUDr. Pavla
Poláčka. - Vš etci pretekári i funkcionári boli u nás spokojní, č o nás veľmi teš í. Nevyskytli sa žiadne problé my,
len nám zamrzol poč as pretekov poč ítač , č o oddialilo
vyhlasovanie vý sledkov, ale vš etci úč astníci to prijali s

Veronike Vachovej, osemnásť roč nej Pezinč anke, sme polož ili
niekoľko otázok o Majstrovstvách
Európy:
l Ako hodnotíte svoje vý kony
na ME? Ako sa vám bežalo na
domácich tratiach?
- Som spokojná so š printom, to
dvanáste miesto ma trochu aj
prekvapilo. Mala som
vý hodu, že som poznala teré n, asi jediná
som nepoužívala buzolu. Trate na dlhý pretek
a š tafety vš ak boli nové
aj pre mňa. Moje vý kony ovplyvnila slabš ia
kondícia, pretože posledné dva roky som
poriadne netré novala.
Domáce prostredie
bolo pre mňa povzbudzujúce, pretože som
stretala známych ľudía
priateľov. Každý ma
povzbudil a to mi veľmi
pomohlo. Nikto odo
mňa neč akal veľké vý sledky, takže som ani
nebola stresovaná.
l Môžete nám prezradiť ako ste sa
dostali k orientač-

pochopením. Dokonca ruská vý prava zač ala
poč as závereč né ho ceremoniálu spontánne
krič ať spasíba! Myslím, že sme nasadili pre
ďalš írok vysokú latku. Č o sa tý ka š portovej
stránky, slovenský reprezentač ný tré ner Anatolij Bilobžickij musíbyťtiežspokojný , veď sme
získali dve zlaté a tri strieborné medaily, č o je
skvelý úspech. Chcel by som na záver poďakovaťvš etký m organizátorom, predstaviteľom
mesta, podnikateľom, Mestskej polícii, Okresné mu riaditeľstvu PZ, Polklinike, Hasič om, ZŠ
na Holubyho ul. i ďalš ím, ktoríprispeli k zdarné mu priebehu š ampionátu.
Na majstrovstvách mal zastú penie aj Pezinok, v podobe Veroniky Vachovej, ktorá štartovala medzi staršími dorastenkami. V šprinte
skonč ila na 12. mieste, keď na víť azku stratila
56,4 s. V dlhý ch pretekoch obsadila 36.
prieč ku a v štafetách štartovala v zmiešanej
štafete spolu s dvoma Maďarkami. Táto štafeta sa však oficiálne nehodnotila.
Vý sledky: š print - ml. dorastenci 2,2 km): 1.
Michal Krajč ík (Slovensko) 9:56,6 min., st.
dorastenci (2,3 km): 1. István Zsebeházy
(Maďarsko) 10:52,3 min., ml. dorastenky (2 km): 1.
Iwona Wichová (Poľsko) 10:17,6 min., st. dorastenky
(2 km): 1. Antonia Grigorovová (Bulharsko) 10:40,5
min., 3. Soň a Berž inská (Slovensko) 11:07,4 min. Dlhé
preteky - ml. dorastenci (6,6 km): 1. Michal Krajč ík
(Slovensko) 41:03 min., st. dorastenci (7,9 km): 1.
Csaba Gösswein (Maďarsko) 49:55 min., ml. dorastenky (5,5 km): 1. Hana Hlavová (Česká republika)
42:46 min., st. dorastenky (6,3 km): 1. Maianne Suhnerová (Švajč iarsko) 47:31 min. Preteky š tafiet - ml.
dorastenci: 1. Česká republika 80:25 min., 3. Slovensko 83:04 min., st. dorastenci: 1. Rusko 98:16 min.,
ml. dorastenky: 1. Švajč iarsko 82:45 min., st. dorastenky: 1. Česká republika 92:00 min., 3. Slovensko
93:16 min.
(pr)

né mu behu a aká je vaš a doterajš ia karié ra?
- Orientač ný beh je u nás rodinný
š port. Moja mama i sestra behajú a
ja sa mu tiež venujem odmalič ka.
Stále som bola v lese, priš li aj prvé
úspechy. Na jeseň roku 2000 som
prestala poriadne tré novať a je
pravda, že už mi to chý ba, pretože

kondič ne na súperky strácam. Je
vš ak pre mňa veľmi ťažké zladiť
š kolské povinnosti s pravidelný m
tré ningom. Š tartovala som v slovenskej reprezentácii na neoficiálnych ME v rokoch 2000 a 2001,
minulý rok na I. oficiálnych ME dorastu v Poľsku som sa vš ak nezúč astnila.
l Naš ich čitateľov iste zaujíma
aj niečo z váš ho súkromia...
- Mám 18 rokov, stále žijem v Pezinku, ktorý mám veľmi rada. Chodila som na ZŠ Oreš ie, teraz mám
za sebou š tyri roky na francúzskom
bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Č aká ma tam eš te jeden roč ník.
Som č lenkou Sokola Pezinok. S
ťažkosťami sa dá zvládať š kola aj
tré ningy, takže na iné záujmy mi už
prakticky neostáva č as.
l A čo vaš a ď alš ia budúcnosť?
- Č aká ma ťažký a dô ležitý rok v
š kole, takže behu sa asi nebudem
až toľko venovať. Navyš e prechádzam do kategórie juniorov, kde sú
veľmi prísne nominač né krité riá na
MS. Zrejme sa viac zameriam na
tré novanie malý ch detí v naš om
klube. Ale aj svoju ďalš iu budúcnosť urč ite spájam s orientač ný m
behom. Tento š port mám veľmi
rada a držíma pri ňom aj vý borná
partia ľudí v naš om klube Sokol
Pezinok.
(pr)

