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V utorok 3. februára sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku
uskutočnilo vyhlásenie ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za
rok 2003. Anketu organizovala Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve spolu s redakciou Pezinčana a samotné vyhodnotenie prebehlo v štyroch kategóriach - seniori jednotlivci a kolektívy a juniori jednotlivci a kolektívy.

kategórii jednotlivci - seniori ocenili
ako najlepšiu karatistku Svatavu
Špánikovú, ktorá sa stala majsterkou sveta v kickboxe, čo bol najvýznamnejší športový úspech Pezinka v minulom roku. Druhé miesto
získal ďalší karatista Michal Peniak za 6. miesto na majstrovstvách sveta a tretiu priečku obsadil
stolný tenista Peter Valka , ktorý
získal 3. miesto na ME v súťaži
družstiev.
V rámci vyhodnotenia ankety boli
tiež vyhlásené výsledky Mestskej
ligy v orientačnom behu. Víťazná
škola ZŠ Kupeckého mala na vyhlásení tiež svojich zástupcov, ktorí si
prevzali z rúk primátora ocenenie.
Na slávnostnom vyhlásení najlepších športovcov vyžrebovala Svatava Špániková troch účastníkov
ankety, ktorí do stanoveného termínu poslali anketové lístky. Vecné
ceny získali: Branislav Kuchár, Bystrická 8, Pezinok, Mária Žižková,
Hrnčiarska 7, Pezinok a Jozefína
Táborová, Banícka 66, Pezinok.
Ceny si môžu prevziať v redakcii
Pezinčana v Dome kultúry v Pezinku do konca marca.
(pr)

Zúčastnených športovcov a trénerov privítali a úvodné príhovory
predniesli primátor mesta Oliver
Solga a predseda Komisie pre mládež a šport Justín Sedlák. Obaja
vyzdvihli nielen tréningové úsilie a
športové výsledky našich športovcov ale aj ich vzornú reprezentáciu
mesta na vrcholných slovenských i
medzinárodných podujatiach. Vyslovili tiež presvedčenie, že v tomto
roku budú výsledky pezinských
športovcov aspoň také úspešné
ako vlani. Na vyhlásení sa zúčastnila väčšina pozvaných športovcov,
chýbali len tí, ktorí mali neodkladné
tréningové povinnosti alebo súťažia v zahraničných ligách. Z najlepších trojíc v každej kategórii chýbali
iba zástupcovia volejbalového VTC
Pezinok. Organizátori ocenili

prvých troch v každej kategórii pohárom a diplomom, ostatní ocenení
dostali od primátora diplom a malý
darček. Na záver organizátori pozvali účastníkov vyhodnotenia na
malé občerstvenie, kde krátko podiskutovali o ich športovej činnosti
ale aj o problémoch pezinských
športovcov.
V juniorskej kategórii ocenili tieto
kolektívy: žiaci MBK Pezinok, kadetky MaSK Pezinok, kadetov 1.
Judo clubu Pezinok a víťazný
kolektív dorasteniek Karate clubu Pezinok, ktorý získal titul
majsteriek Slovenska. Medzi jednotlicami bol za najlepšieho športovca Pezinka vyhlásený kadetský
majster Európy Milan Randl, za
ním sa umiestnili strelkyňa Jana
Mezei-ová a vodný lyžiar Matej

Kunert. Medzi seniorskými kolektívmi ocenili: 1. Judo club Pezinok
(vicemajstri Slovenska), volejbalistky VTC Pezinok a stolných tenistov zo Slovkarpatie Pezinok. V

Pezinskí hádzanári podľahli v
pohárovom stretnutí HK 47 Trnava 19:42. Medzinárodne ostrieľaný súper potvrdil úlohu favorita a nedal domácim šancu dosiahnuť prijateľnejší výsledok.
Našim nemožno uprieť snahu,
ale na trnavský profi tím nemali.
(mo)

V posledný januárový deň sa uskutočnil v telocvični Strednej odbornej
školy Policajného zboru v Pezinku
2. ročník stolnotenisového turnaja
Veľká cena Pezinka. V štyroch mládežníckych kategóriach (starší žiaci, staršie žiačky, ml. žiaci, ml. žiačky) štartovalo 93 hráčov z 25 oddielov z celého Slovenska.
Po slávnostnom otvorení, ktoré
zabezpečili riaditeľ turnaja Ing. Pavol Hodák a predseda Stolnotenisového oddielu SOŠ-PZ Pezinok Ing.
Ján Jurčík, začali urputné boje v
základných skupinách. Najlepší
postúpili do druhej časti súťaže,
ktorá sa hrala vyraďovacím systémom.
Najväčším prekvapením turnaja
bola staršia žiačka Jana Medříková
z ŠK ŠG Nitra, ktorá vyhrala svoju
kategóriu a dostala sa až do finále s
chlapcami. Nakoniec po tesnom

výsledku 3:2 zvíťazil Adam Letenay
Víťazi jednotlivých kategórií:
z Ivánky pri Dunaji.
starší žiaci - Adam Letenay, starV silnej konkurencii sa nestratili ani
šie žiačky - Jana Medříková,
domáci pretekári. Najúspešnejšie si
mladší žiaci - Eduard Brychta, Repočínali Kristián Križanovič (medzi
lax Bratislava, mladšie žiačky ml. žiakmi 5. - 8. miesto, st. žiakmi
Simona Fabianová, Sokol Velčice.
11. - 16.), Jozef Hodák (st. žiaci 9. Ing. Pavol Hodák
10.) a Juraj Počuch (st. žiaci
11. - 16.).
Turnaj sa skončil po 9 hodinách a šťastní
víťazi si domov
odniesli pekné
ceny a diplomy.
Vedúci družstiev
boli s úrovňou
turnaja veľmi
spokojní a prisľúbili, že sa zúčastnia aj na budúcom ročníku. V popredí Kristián Križanovič (Pezinok).

V minulom čísle Pezinčana sme
uverejnili výzvu TJ Sokol Pezinok,
aby čestný nálezca vrátil označenie kontrolného stanovišťa, ktoré
zmizlo pri pretekoch v orientačnom
behu 11. januára. Vedenie klubu
nás požiadalo o uverejnenie poďakovania, ktoré patrí tým, ktorí pomohli stratené označenie nájsť.
(pp)

