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Bronzová medaila, ktorú získal
Peter Valka.
O Petrovi Valkovi (43) sme v Pezinčanovi písali už viackrát. Ako o
človeku, ktorý už vyše dvadsať
rokov bojuje s osudom, keď po vážnej havárii na motocykli mu ochabli
nohy a skončil na vozíčku, ale aj ako
o výbornom stolnom tenistovi. Pingpongu sa venoval už pred haváriou,
ale tá ho na niekoľko rokov pribrzdila v jeho sľubne sa rozvíjajúcej
športovej kariére. Láska k tomuto
športu nakoniec u neho zvíťazila, i
keď priznáva, že trvalo dlhšie kým
sa zbavil poúrazovej apatie.
"Pingpong znamená pre mňa
veľa, aj vďaka nemu som sa dokázal prehrýzť cez osudný balvan,
ktorý mi nadelil život. Našťastie
som objavil, že športovať sa dá aj
na vozíčku, ale stojí to nesmierne

V dňoch 27. - 29. júna sa konali
majstrovstvá Európy v športovom
lezení v talianskom morskom letovisku Marina di Ravena, na ktorých
sa zúčastnili aj súrodenci Kováčikovci. Súťaž sa konala v troch disciplínach - boulderingu, obtiažnosti
a pre diváka najpríťažlivejšej rýchlosti. Vo veľmi silnej konkurencii
Dominika obsadila 7. miesto, Jakub skončil ôsmy.
(JK)

Volejbalový klub VTC Pezinok
tradične organizuje na začiatku novej sezóny prípravný turnaj s veľmi
kvalitnou účasťou Pezinský strapec.
Tentoraz sa tento výnimočný turnaj
uskutoční 5. - 7. septembra. Na jeho
17. ročníku si fanúšikovia volejbalu
budú môcť pozrieť tieto mužstvá:
NRK Nyiregyháza (majster Maďarska), VC Brest (majster Bieloruska),
STAL Bialsko Biala (majster
Poľska), Slávia UK Bratislava
(majster Slovenska), MFGFO
Moskva (majster Ruska), SVS Wien
(majster Rakúska), VC Minsk (vicemajster Bieloruska) a VTC Pezinok.
Zápasy v skupinách začínajú 5.9. o
10.00 hod. Hrá sa v hale SOU Komenského ul. a v hale VTC pri štadióne.
(pr)
Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok pozýva do svojich radov
chlapcov narodených 1.9. 1990 a
mladších. Informácie na tel. č.
0903 569 580.

veľa námahy a pevnej vôle. Je to
zdĺhavá záležitosť, výsledok
však stojí za to," povedal nám Peter Valka.
Vypracoval sa na slovenského
reprezentanta, v domácich súťažiach hrá so zdravými. Je to neuveriteľné, čo tento chlap za stolnotenisovým stolom dokáže. V júli, keď
sme ho navštívili, bol vo svetovom
rebríčku na 15. mieste. V III. lige má
štyridsaťpercentnú úspešnosť, vo
štvrtej vyhráva až 80 percent zápasov. Medzi vozičkármi hrá v kategórii TT3 (bez postihnutia rúk), na
Slovensku je druhý.
Za Petrom Valkom nás priviedla
správa, ktorá sa v iných médiach
takmer neobjavila, že v júni dosiahol veľký úspech na majstrovstvách
Európy v Záhrebe. Na turnaji si v
súťaži družstiev spolu s partnerom
Jánom Koščom vybojoval bronzovú
medailu.
Na európskom šampionáte štartovali pretekári z 34 krajín. V kategórii
družstiev sa zúčastnilo dvanásť
štátov. Peter so svojim spoluhráčom Koščom z Piešťan, sa v
TT3 dostali až do súboja o 3. miesto. Súperom im boli Francúzi, ktorí
majú širokú pretekársku základňu.
Členom súperovho družstva bol aj
čerstvý európsky šampión Pascal
Verjoer. Hralo sa ako v Davis Cupe -

HUNGARIA OPEN v Maďarsku.
štyri dvojhry a jedna štvorhra. Za
Veľmi rád by sa zúčastnil aj na turcelkového stavu 2:2, k rozhodujúnaji v Liverpoole v Anglicku, ktorého
cemu duelu o víťazstvo, nastúpil
výsledky sa započitávajú do svetoPeter Valka. S Francúzom po
vého rebríčka, ale je to podmienené
treťom sete prehrával 2:1, vo štvrzískaním finančných prostriedkov
tom jasne vyhral a v záverečnom
(asi 25 tisíc Sk) na krytie nákladov.
piatom po dramatickej ťahanici tiež
Možno sa nájdu sponzori, ktorí mu
zvíťazil 13:11, čím upravil stav na
pomôžu k štartu na tomto podujatí,
3:2. Znamenalo to pre slovenské
ktoré mu môže otvoriť cestu na
farby zisk bronzovej medaile.
olympiádu v Aténach v budúcom
V súťaži jednotlivcov, kde hrali
roku.
všetci vozičkári bez rozdielu postihnutia, sa prebojoval zo skupiny
z prvého miesta.
Potom mal smolu, keď narazil
na rivala Jána
Košča s ktorým
prehral. V kategórii OPEN sa
prebojoval do 3.
kola, kde bol nad
jeho sily Čech
Michal Stefano,
ktorý dlhé roky
tróni vo svetovom rebríčku.
V tomto roku
P e t r a Va l k u
čakajú ešte medzinárodné turnaje SLOVAK
O P E N
v
Piešťanoch a Peter Valka (vľavo) so spoluhráčom Jánom Koščom.

Slovenská juniorská reprezentantka,
Pezinčanka Jana Mezeiová, bola
úspešná na Majstrovstvách Európy v
streľbe z brokových zbraní v Brne, ktoré
sa konali na prelome júla a augusta. V
disciplíne trap junioriek získala striebornú medailu a vylepšila si tak dojem z
nie celkom najvydarenejšej sezóny. Minuloročná majsterka Európy nestačila na
Barsukovú z Ruska, ktorá nastrieľala 92
bodov. Jana získala striebro za výkon o
sedem bodov horší.
(pr)

V dňoch 19. - 20. júla sa Pezinok
stal dejiskom siedmeho podujatia
seriálu majstrovstiev Európy v pretekoch automobilov do vrchu Slovakia - Matador 2003. Už sa zdalo,
že vrcholné motoristické podujatie
u nás po rezignácii Studeničovho
Motorsportu nebude, ale zvládla
ho, a veľmi dobre, priamo Slovenská asociácia motoristického športu.
Za krásneho letného počasia sa
na pezinskej Babe v tomto roku
zišla azda doteraz najväčšia pretekárska účasť, štartovalo až 141
jazdcov. Podujatie sa vydarilo najmä slovenskému reprezentantovi
v plechových trojlitroch Petrovi Jureňovi, ktorý získal prvé tohtoročné
víťazstvo na európskom šampionáte. Prvú jazdu vyhral o deväť

III. liga - seniori
14.9. PŠC Pezinok - Jarovce
16.30 hod.
28.9. PŠC Pezinok - ŠK Vrakuňa
16.00 hod.
12.10. PŠC Pezinok - FK Rača
15.30 hod.
26.10. PŠC Pezinok - FC Lamač
14.00 hod.
9.11. PŠC Pezinok - D. Lužná
13.30 hod.

stotín sekundy (2:33,61) pred Nem5:13,00. Absolútne poradie: 1.
Zardo (Tal./Osella) 4:02,94, ... 5.
com Krugom, v druhej jeho najKrajčí (SR/Lola F 3000) 4:09,77.
väčší súper nezvládol riadenie a
(mo)
prevrátil sa na strechu.
Traťový rekord
na 5500 metrov
dlhej trati s 19
zákrutami a 280
metrovými prevýšením zajazdil
Talian Zardo na
Oselle 2:00,82.
Výsledky - skupina N + 3000
cc: 1. Jureňa
(SR/Micubiši Lance r EV O VI I )
5:06,70, 2. Voves
(ČR/Subaru Impreza) 5:09,15, 3.
Beneš ČR/Ford
Escort Cosworth) Peter Jureňa krátko po štarte.

