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Miroslava
Horáka z Karate klubu Pezinok poznáme ako klubového funkcionára a úspešného trénera.
Menej ľudí o
ňom už vie,
že je generálnym sekretárom Slovenského zväzu v kickboxe a medzinárodným rozhodcom.
Nás tentoraz zaujala jeho rozhodcovská činnosť. Arbitrom na
najvyššej svetovej úrovni v kickboxe sa stal v roku 1998. Každý
adept na tento post musí prejsť
skúškami, ktoré pozostávajú z testov a praktických skúšok. Prvoradou podmienkou je nominácia národného zväzu. Treba postupne
získať licencie C, B, A a medzinárodnú licenciu.
"Aj ja, ako začiatočník na
majstrovstvách sveta, som rozhodoval prvé dva roky len pri
stolíkoch - kde sa robia zápisy,
meria čas a evidujú body. Až potom, po ďalších testoch, som
začal rozhodovať boje na zápasisku. Najvyššiu medzinárodnú
licenciu som získal v minulom
roku v Taliansku," - povedal nám
M. Horák.
Na tohtoročných majstrovstvách
sveta v Killarney v Írsku 40-ročný
Pezinčan plno potvrdil svoje kvality, keď ho spomedzi 56 prítomných
rozhodcov vybrali medzi pätnástich najlepších, ktorým zverili finálové zápasy.
Miroslav Horák rozhoduje aj iné
medzinárodné a domáce súťaže. V
tomto roku na majstrovstvách Slovenska v Prešove bol hlavným roz(mo)
hodcom.
Dňa 14. novembra 2003 sa uskutočnil v športovej hale v Pezinku
druhý ročník halového futbalového
turnaja policajno-bezpečnostných
a záchranárskych služieb o Pohár
primátora mesta Pezinka. Štartovalo na ňom 8 družstiev - OO PZ
Pezinok, OR PZ Pezinok, Hasičský
a záchranný zbor Pezinok, MsP
Sereď, MsP Piešťany, MsP Stará
Turá, MsP Kremnica - Žiar nad Hronom a MsP Pezinok.
Účastníci okrem výmeny pracovných skúseností, si mohli zmerať
sily aj v športovom zápolení. Poradie: 1. OO PZ Pezinok, 2. OR PZ
Pezinok, 3. MsP Kremnica - Žiar
n/H., 4. MsP Pezinok.
Touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí sa pričinili o toto
športové podujatie.
(mb)
l Víťazstvom v krajskom kole sa nominovala talentovaná bežkyňa Rodika
Tasbireková, žiačka 9. ročníka ZŠ
Fándlyho v Pezinku na majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom behu žiakov
základných a stredných škôl na Zemplínskej šírave. Na slovenskom šampionáte po výbornom výkone obsadila
vynikajúce 4. miesto.

Pezinskí basketbaloví fanúšikovia
boli dlhé roky zvyknutí, že v našom
meste sa hral prvoligový basketbal,
ba v posledných rokoch sme tu mali
možnosť vidieť aj veľa špičkových
európskych mužstiev. Po minuloročnom rozpade BK Slovakofarma Pezinok zmizol Pezinok z prvoligovej
basketbalovej mapy. O návrat medzi
slovenskú elitu sa v súčasnosti snaží
družstvo mužov MBK Pezinok, ktoré
pôsobí v oblastnej súťaži (2. liga).
"Pezinok je známe basketbalové
mesto a basketbal tu má dlhú a
slávnu tradíciu", hovorí šéftréner
MBK Pezinok Justín Sedlák . "Po
zániku mužov Slovakofarmy sme
nechceli, aby Pezinok nemal zastúpenie v mužskej súťaži, preto sme
prihlásili náš tím do oblastnej súťaže.

Väčšinu tohto mužstva tvoria perspektívni hráči juniorského družstva
doplnení o niekoľkých mužov. Chceli
by sme sa v tejto sezóne pokúsiť
postúpiť do I. ligy, čo je súťaž, v ktorej
Pezinok v minulosti dlhé roky pôsobil." Pezinskí muži zatiaľ vedú svoju
skupinu, keď v doterajších šiestich
zápasoch boli vždy úspešní, čím si
vytvárajú veľmi dobrú pozíciu pred
bojmi vo finálovej skupine. Lenže
vytvorenie mužského mužstva prinieslo aj problémy. "Hlavné problémy
sú telocvičňa a finančné zabezpečenie súťaže. Túto súťaž môžeme hrať
iba v hale na Komenského ul., kde
však máme minimum tréningových
hodín. Preto je vedeniu MBK jasné,
že ak chceme napredovať, počet
tréningov musíme zvýšiť a aj pro-

Lyžiarsky klub
BABA Pezinok v
tomto roku rozšíri
svoje služby aj do
susednej Modry.
Na základe zmluvy o dlhodobom
prenájme sprevádzkuje lyžiarske
vleky na Zochovej chate - Pieskoch.
"Od mesta Modry sme prenajali
pozemky a jestvujúcu prevádzkovú
budovu a od miestneho športového
klubu lyžiarske vleky. Lyžiarsky
klub BABA Pezinok bude mať tak
dve strediská - jedno na Babe,

druhé na Pieskoch," - povedal nám
vedúci lyžiarskeho strediska Ján
Šebo.
"V modranskom stredisku sme
začali upravovať terén na dvoch
zjazdovkách, vyčistili sme ich od
náletov. Urobili sme generálnu
opravu lyžiarskych vlekov POMA
S-10 a EPV 300, revízie strojnej a
elektrickej časti. Obidva kopce budeme zasnežovať technickým snehom, rovnako ako v Pezinku. Bude
tu umiestnená aj internetová kamera, s cieľom poskytovať pravidelné
snehové správy pre televíziu."
(mo)

Smutné futbalové časy zavládli
po jesennej časti v pezinskom
PŠC. Mužstvo z okresného mesta
spadlo na poslednú 16. priečku,
keď nedokázalo držať krok ani s
dedinskými klubmi. Je rozhodne
nad čím premýšľať, pretože úpadok pezinského futbalu nie je vec
nová.
Po odohratí pätnástich zápasov
má PŠC len desať bodov, za tri výhry a jednu remízu. Jedenásťkrát
sa musel zmieriť s trpkosťou prehry. Chybu treba hľadať predovšetkým v deravej obrane, ktorú súperi

prekonali 39-krát, s priemerom 2,6
góla na zápas. V minulom ročníku
zverenci Dušana Jacka inkasovali
o gól viac za celú tridsaťkolovú
súťaž!
Seniori Grinavy v IV. lige sú po
jeseni na 11. mieste. Na konte
majú 19 bodov (6 výhier, 1 remíza)
s vyrovnaným skóre 22:23. V GFC
s týmto postavením tiež iste nie sú
spokojní, ale Grinavčania už tradične majú začiatok súťaže slabší,
a tak sa dá predpokladať, že na jar
poskočia v tabuľke o pár miest vyššie.
(mo)

1. Svätý Jur 15 11 2 2 36:14 35
2. Ružinov 15 9 4 2 31:15 31
3. Slovan B
15 9 2 4 39:20 29
4. Láb
15 8 3 4 19:14 27
5. Lamač
15 8 3 4 20:16 27
6. SFM Senec 15 7 4 4 15:7 25
7. Rača
15 6 4 5 23:20 22
8. V. Leváre 15 6 3 6 24:15 21
9. Inter B
15 6 1 8 18:21 19
10. D. Lužná 15 5 3 7 21:20 18
11. Dúbravka 15 5 3 7 21:21 18
12. Jablonec 15 6 0 9 18:41 18
13. Jarovce 15 4 3 8 17:31 15
14. Koba B
15 4 2 9 21:35 14
15. Vrakuňa 15 2 4 9 11:25 10
16. Pezinok 15 3 1 11 20:39 10

1. Studienka
2. Stupava
3. Zohor
4. Rohožník
5. Dubová
6. Záh. Ves
7. Sl. Grob
8. Pl. Štvrtok
9. Jakubov
10. Modra
11. Grinava
12. Viničné
13. Lozorno
14. Gajary
15. Šenkvice
16. Limbach
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39:9
46:24
28:16
29:22
25:26
24:18
25:24
24:21
24:26
16:14
22:23
28:38
12:18
28:37
11:36
17:46

40
29
27
26
25
24
23
21
20
19
19
18
16
12
10
8

blém s priestormi pre basketbal v
Pe-zinku spolu s mestom osobitne
riešiť."
Basketbal v našom meste, to bola
dlhé roky len mužská či chlapčenská
záležitosť. Tento rok však v MBK
Pezinok otvorili aj dve družstvá dievčat. "Začiatkom tohto roka sme na
podnet samotných dievčat utvorili
pre ne dve družstvá. Chceli sme zistiť či ich záujem je trvalý alebo len
nárazový. Dievčatá však prejavili
veľkú chuť, podobne ich rodičia, tak
sme ich prihlásili do súťaží a utvárame im rovnaké podmienky ako
chlapcom. Hrajú v súťažiach s
družstvami, ktoré trénujú spolu už
dlhšie, ale už sme zaznamenali aj
(pr)
prvé, historické, víťazstvá."

Päť mesiacov po júnovom 200kilometrovom cyklomaratóne Pezinok-Mosonmagyaróvár-Neusiedl
am See-Pezinok sa 12. novembra
na pôde Mestského úradu uskutočnilo stretnutie vyše dvadsiatky
jeho účastníkov. Jeho cieľom bolo
jednak zhodnotiť prvý ročník tohto
medzinárodného podujatia slovom
i prostredníctvom fotografií a tiež
porozprávať sa o podobe druhého
ročníka. Zatiaľ sa dohodlo, že by sa
mal uskutočniť opäť v prvý júnový
víkend a na rozdiel od prvého ročníka bude o deň dlhší a trasa bude
rozšírená o úsek okolo Neziderského jazera.
Mesto Pezinok ako spoluorganizátor XXVI. Slovenského zrazu
cykloturistov, ktorý sa uskutoční v
posledný augustový víkend budúceho roku v Pezinku, pozýva všetkých, ktorí majú blízky vzťah k cyklistike, na prvé stretnutie organizačného štábu tohto významného
podujatia. Uskutoční sa v stredu
10. decembra na Mestskom úrade
v Pezinku, Radničné nám. 7, v zasadačke č. 12. Bližšie informácie
možno získať na tel.č. 033/6901
102.
(EL)

Komisia mládeže a športu pri
Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové kluby
v rámci mesta Pezinka, ktoré doposiaľ nevyplnili a nedoručili dotazník
potrebný na skompletizovanie údajov o činnosti športových klubov v
Pezinku, aby to urobili v čo najkratšom čase, doručili ho na Mestský
úrad, do kancelárie č.dv. 5 (na prízemí), A. Šindlerovej.
Komisia mládeže a športu zároveň pripravuje anketu o najlepšieho športovca Pezinka za rok
2003. V najbližšom čísle mesačníka Pezinčan bude uverejnený
zoznam kandidátov, t.j. najúspešnejších športovcov v jednotlivých
kategóriách a kolektívoch, z ktorých budú môcť čitatelia určiť poradie na priloženom anketovom lístku. Na základe výsledkov ankety
bude určené poradie. Spomedzi
hlasujúcich čitateľov vyžrebujeme
troch výhercov, ktorí obdržia vecné
ceny od organizátorov ankety.

