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Ako sme už avizovali v minulom
čísle, v januári sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2003. Do hodnotenia sa
môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom anketového lístka, ktorý uverejňujeme na vloženom liste v
tomto vydaní našich novín. Hlasovať môžete v kategóriach seniorov
a juniorov, v oboch je potrebné určiť
najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
Komisia mládeže a športu pri
MsZ v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili zoznam najúspešnejších športovcov,
z ktorých môžete vybrať tých najlepších. Tento zoznam nemusí byť
kompletný, preto vo vašom hlasovaní môžete určiť aj športovca
alebo kolektív, ktorý nie je v našom
zozname. Do hodnotenia možno
zahrnúť aj Pezinčanov, ktorí pôsobia v iných kluboch, rozhodujúce je
trvalé bydlisko.
Vyplnené anketové lístky odovzdávajte do 12.1. 2004 v redakcii
Pezinčana na Holubyho 42, na vrátnici Domu kultúry alebo u A. Šindlerovej v kancelárii prvého kontaktu
na MsÚ, Radničné nám. 7. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme
troch výhercov vecných cien.

V mene nového výboru PŠC Pezinok prajeme všetkým priaznivcom
pezinského futbalu príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý
nový rok.
Ing. František Moravčík

Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok organizuje 27. decembra
benefičný basketbalový turnaj, z
ktorého výťažok pôjde na pomoc
pre Pezinčana Maťa Kohúta. Turnaj sa začína o 9.00 hod. v hale
SOU na Komenského ul.
(pr)

V sobotu 22. novembra pezinskí
karatisti štartovali na dvoch významných súťažiach. Dorastenci a
žiaci zápolili v Lučenci na Novohrad cupe, dospelí na III. ročníku
Slovak Open v Bratislave, za účasti
borcov z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska.
Umiestnenie: dorastenci a žiaci - 1. Alena Hupková (60 kg), 1.
Michaela Kohútová (52 kg), 2.
Zuzana Gregušová (52 kg), 3. Miroslav Čermák (170 cm); dospelí - 1.
Svatava Špániková (+60 kg), 1.
Andrea Šišková (+60 kg), 3. Viktor
Džogánik (-85 kg).
Reprezentačné áčko, v ktorom
štartovali aj Svatava Špániková a
Michal Peniak obsadilo druhé miesto, Béčko s Pezinčanmi Andreou
Šiškovou a Petrom Mikuškovičom
skončilo tretie. Zuzana Tahotná

Futbalisti PŠC Pezinok majú za
sebou neúspešnú jesennú časť
III. ligy, po 15 kolách sú poslední,
v priebehu súťaže odstúpil aj výbor futbalového klubu na čele s
Ing. Petrom Slimákom. Za tohto
stavu bol najvyšší čas urobiť zásadné opatrenia, ktoré by situáciu riešili.
Dňa 26. novembra sa zišla mimoriadna členská schôdza, ktorú
otvoril viceprimátor Ing. Jozef
Chynoranský. Jej cieľom bolo
analyzovať doterajšiu činnosť a
zároveň nájsť východisko na
zmenu pomerov v klube.
Dôležitým bodom programu
bolo zvolenie nového výboru,
ktorý bude pracovať v zložení:
Ing. Jozef Chynoranský, Vladi-

mír Mikletič, Ing. František Slezák, Dušan Berzedi, Ing. František Moravčík. V bohatej diskusii
odzneli viaceré podnetné návrhy
i kritické slová na existujúce problémy.
V ten istý deň sa uskutočnila
prvá výborová schôdza, na ktorej
zvolili predsedu výboru, ktorým
sa stal Ing. František Moravčík.
Cieľom nového výboru bude
stabilizovať situáciu v klube, oživiť činnosť a dosiahnuť, aby sa
áčko seniorov zachránilo v III.
lige.
Trénerom mužstva zostáva
Dušan Jacko. O zmenách v kádri
PŠC, ktoré sa cez zimnú prestávku pripravujú, vás budeme
(mo)
informovať.

Hoci softbal v Pezinku má
ešte krátku, len štvorročnú,
históriu, zaznamenali jeho
hráči a hráčky už niekoľko
cenných úspechov. Inak to
nebolo ani v tejto končiacej
sezóne. O dosiahnutých
úspechoch v uplynulom roku
ale i ďalších aktualitách z
kuchyne MaSK Pezinok sme
sa porozprávali s Dášou Slezákovou, sekretárkou a trénerkou klubu:
- Najväčším úspechom nášho klubu bol jednoznačne zisk titulu majsteriek Slovenska kadetiek.
Zvíťazili sme hlavne vďaka nadhodu, ktorý tvorí
80 percent hry. Kvalitný nadhod je zásluha najmä
Kristíny Lackovej. Juniorky skončili v zmiešanej
juniorsko-ženskej súťaži piate, ale hrali v podstate len proti ženským tímom, muži skončili štvrtí, je to však perspektívne družstvo. Problémom
je, že nemáme kvalitného nadhadzovača. Máme
ešte tri družstvá žiačok, ktoré pôsobia na pezinských školách. Dávame im možnosť čo najviac
hrať, nesústreďujeme sa ešte toľko na výsledky.
Organizujeme pre nich našu vlastnú školskú ligu.
Teší nás tiež, že desať hráčov z nášho klubu sa
zúčastňovalo na reprezentačných akciách, dokonca kadetky obsadili na Majstrovstvách
Európy 4. miesto, mali sme tam štyri hráčky. Ju-

Rozhodujúci semifinálový súboj Maďara Csizmadiu (štartoval za Pezinok) s banskobystrickým Madzinom.

V uplynulých
dňoch získal mladý pezinský džudista Milan Randl
dve ocenenia Najlepší džudista
Slovenska dorastencov a 2. najlepší džudista SR
juniorov. Bola to symbolická bodka
za jeho doposiaľ najúspešnejšou sezónou. Zúčastnil sa na dvoch
Majstrovstvách Európy - z kadetských v Baku si priniesol zlatú medailu, na juniorských v Sarajeve obsadil 9. miesto, počas leta štartoval
tiež na mládežníckom olympijskom
festivale v Paríži, kde sa umiestnil na
13. mieste. Na slovenských
majstrovstvách získal dvakrát zlato v kadetskej i juniorskej kategórii.

niorky hrali európsky pohár majstrov mužov i žien v Belgicku.
Na týchto turnajoch sme sa však predovšetkým učili a získavali skúsenosti.
l Vieme, že ste veľa času a energie v tomto roku venovali prácam na vlastnom softbalovom ihrisku v areáli ZŠ
Fándlyho...
- Dokončenie tohto ihriska bola pre nás v tomto roku jednoznačná priorita. Naozaj sme mu venovali veľa času, aj na úkor
tréningov, energie a samozrejme peňazí. Môžem však povedať, že konečne po troch rokoch je ihrisko hotové a spĺňa aj
európske kritériá, keďže je zatrávnené, oplotené, sú tam i tribúny. Obrovské množstvo práce urobili samotní členovia klubu, ktorí na ňom odpracovali veľa brigádnických hodín. Finančne nám pri jeho výstavbe pomohlo Ministerstvo školstva,
čiastočne aj Mesto Pezinok a veľa sme si hradili aj členskými
príspevkami.
l Aké postavenie má softbal v Pezinku? Aké zázemie tu
má tento šport?
- Softbal je netradičný šport, ale ľudia už začínajú spoznávať
tento šport a vedia, že existuje náš klub. Momentálne máme
asi 80 členov v šiestich družstvách. Teraz po dokončení
ihriska chceme ešte viac propagovať softbal, aby sa ľudia
prišli pozrieť aj na zápasy našich družstiev. Našim najväčším
problémom je nedostatok kvalitných trénerov. Záujem o softbal je medzi deťmi veľký, zatiaľ však nie sme, bohužiaľ,
schopní otvoriť toľko žiackych družstiev, aby sme uspokojili
úplne všetkých, práve v dôsledku nedostatku trénerov. Veľmi
dobré vzťahy máme aj s Mestom Pezinok.
l Môžete nám prezradiť plány MaSK Pezinok na rok
2004?
- Chceme prihlásiť všetky naše družstvá do súťaží a opäť sa
budeme snažiť obstáť v nich čo najlepšie. Mienime aj naďalej
organizovať školskú ligu pre naše žiacke družstvá. No a keďže
už máme hotové ihrisko tak by sme chceli skúsiť zorganizovať v
Pezinku nejaké vrcholné softbalové podujatie, najskôr asi v žiackej kategórii.
(pr)

Džudisti Sokola Pezinok obsadili druhú priečku v play off
I.ligy mužských družstiev, keď vo finálovom súboji v Športovej
hale SOU na Komenského ulici v Pezinku prehrali s nováčikom súťaže Sokolom Bratislava 3:4. Prvé štyri súboje v tomto
dueli Pezinčanom vôbec nevyšli, prehrávali už 0:4, v zostávajúcich troch Komlóš, Slabý a Csizmadia vyhrali, čím však stačili iba skorigovať stav na konečných 3:4. Je to škoda, že naši
džudisti sa nedokázali v záverečnom stretnutí presadiť, lebo
turnaj mali dobre rozohraný, potom čo v semifinále zdolali
veľkého rivala a víťaza predchádzajúcich šiestich ročníkov
Duklu Banská Bystrica 4:3. Konečné poradie: 1. Sokol Bratislava, 2. Sokol Pezinok, 3. Dukla Banská Bystrica, 4. Slávia Trnava.
(mo)

