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Počas posledného februárového víkendu sa
v bratislavskej
atletickej hale
Elán konali medzinárodné
ma jstro vstvá
Slovenska v atletike. Na kvalitne
zorganizovanom šampionáte,
ktorý ozdobili aj niekoľkí kvalitní
zahraniční atléti, sa predstavila
aj Pezinčanka Barbora Micháliková. Šprintérka Vitalu Bratislava sa v behu na 200 m stala
majsterkou Slovenska časom
24,94 s. a získala tak svoj prvý
seniorský titul. V najkratšom
behu, na 60 m, obsadila 3. miesto, keď zabehla čas 7,82 s.
Po tomto úspechu Barbora už
pokračuje v príprave na letnú
sezónu. V týchto dňoch je na
sústredení na Štrbskom Plese
odkiaľ sa neskôr presunie na
Kanárske ostrovy.
(pr)

Pezinskí karatisti si po úspechoch
na slovenskom tatami išli svoje
schopnosti skonfrontovať na svetový pohár do maďarského Egeru.
Ich súpermi boli pretekári z desiatich krajín - Ruska, Ukrajiny, Arménska, Kuvajtu, Egypta, Rakúska,
Srbska, Slovinska, Rumunska a
Maďarska. Naši borci si aj tu počínali veľmi dobre, o čom hovoria aj
ich výsledky:
kumite jednotlivci - 2. miesto Patrik
Leschinger (+ 85 kg, 18 - 20 rok.),
3. Alena Hupková (- 58 kg., 17 - 18
r.), 4. Peter Matúšek (- 55 kg, 14 16 r.), kumite družstvá SR - 3. Andrej Palčík (17 - 18 r.), 3. Michaela
Kohútová (17 - 18 r.), 3. P. Matúšek.
Karol Tahotný

V dňoch 28. 29.2. 2004 sa konali v Nitre 10.
me d ziná rodn é
majstrovstvá Slovenska v športovej streľbe zo
vzduchových zbraní. Zúčastnilo sa
na nich 140 najlepších športovcov strelcov z deviatich krajín. Slovensko reprezentoval aj Pezinčan Ján
Valaštiak, ktorý po minuloročnej
zlatej medaile opäť potvrdil svoje
strelecké kvality a vybojoval krásnu
striebornú medailu v disciplíne
vzduchová puška (60 rán) v kategórii kadeti (do 18 rokov) s výsledkom 582 kruhov.
Je to pekné ukončenie streleckej
vzduchovkovej sezóny a zároveň
povzbudenie do ďalších úspechov
v malokalibrovej puške.
(vá)

V minulom čísle sme informovali
o veľkom úspechu našich mladých
hádzanárov, starších žiakov ŠKH
Agrokarpaty na medzinárodnom
turnaji Winter Handball Cup v Bratislave, ktorý vyhrali bez jediného
zaváhania.
O tri týždne neskôr, 21. - 22.
februára, štartovali na ďalšom medzinárodnom turnaji Coca - cola Cup
v Považskej Bystrici, kde si počínali
rovnako úspešne. Postup-ne
zvíťazili nad ŠKH Ostrava 23:17,
HCB Karviná B 25:19, MŠK Považská Bystrica A 23:22, Považská
Bystrica B 27:16, Kobély Tatabánya (Maďarsko) 27:23. Prehrali
jediný zápas s HCB Karviná A
19:24. V silnej konkurencii si napokon vybojovali vynikajúce druhé
miesto. Pezinčan Andrej Budzák
bol vyhlásený za najlepšieho hráča
turnaja. Náš tím hral v zložení: Michalec, Budzák, Čapkovič, Světlík,
Fleischhacker, Hyross, Gaži, Vovolka, Šimášek, Šafár, Minarovič.
Ďalší úspech pezinskej hádzanej
na medzinárodnom poli dokazuje,

že investície rodičov, trénerov, funkcionárov oddielu i samotného
mesta Pezinka do mládeže nevychádzajú navnivoč, ale sa vracajú

zúročené. Chlapcom k úspechu
blahoželáme a ďakujeme im za
skvelú reprezentáciu oddielu i
mesta Pezinok.
Milo Matonog

Starší žiaci ŠKH Agrokarpaty Pezinok: horný rad zľava - Dušan Baďura,
tréner, Michal Hyross, Tomáš Fleischhacker, Andrej Budzák, Vladimír
Vovolka, Jakub Balo, Karol Světlík, dolný rad zľava - Michal Michalec,
Marek Čapkovič, Tomáš Barták, Ján Gaži, Marek Šimášek, Martin Šafár.

Futbalisti PŠC Pezinok pred jarnou èasou III. ligy
Futbalisti PŠC Pezinok stoja na
začiatku jarnej časti III. ligy pred
náročnou úlohou - úspešne obstáť
v boji o záchranu. Po jesennej časti
sú totiž so
z i sk o m 1 0
b od o v ( t ri
víťazstvá a
jedna remíza) spomedzi
šestnástich
ú ča s t n í ko v
poslední.
Priaznivci
PŠC ozaj nemali doteraz dôvod na
radosť, ale všetko by sa malo na jar
už zmeniť k lepšiemu.
Cez zimnú prestávku sa zmenilo
vedenie klubu. Nový výbor na čele
s Ing. Františkom Moravčíkom si

mov. Tým najpodstatnejším pre
tento ročník však je, aby sa seniorské áčko zachránilo v III. lige. Na
ďalšie roky si samozrejme už kladú
kvalitatívne vyššie ciele.
Kormidelník PŠC Dušan Jacko
má na jarnú časť k dispozícii 26členný hráčsky káder, v ktorom je
sedem nových hráčov (Marek Pätoprstý, Viliam Böhman, Radovan
Sič, Branislav Krajčovič, Andrej
Kostolanský, Roman Svoboda,
Matúš Král). Káder dopĺňajú títo
hráči: Peter Tiko, Marek Bacigal,
Peter Pätoprstý, Andrej Džubák,
Michal Urmanič, Ivan Berzedi, František Navrátil, Michal Mihalovič,
Ladislav Szász, Boris Brna, Ján
Kršnák, Roman Blažek, Miroslav
Pastucha, Martin Ondrovič, Michal

Káder A mužstva PŠC pred jarnou časťou.
postavil viaceré náročné ciele,
ktoré by mali prispieť k celkovej
konsolidácii klubu.
Zdá sa, že sa predsa len začalo
blýskať na lepšie časy. Noví funkcionári sa pustili do práce s veľkou
vervou a vyriešili už viacero problé-

prípravou na jarnú časť súťaže sme
začali 7. januára. V pláne sme mali
34 tréningových jednotiek a desať
prípravných zápasov. Potešilo ma,
že hráči, najmä tí noví, sa zapojili do
prípravy s vážnym záujmom presadiť sa v novom drese a prostredí. S
účasťou na tréningoch som vcelku
spokojný, aj keď dochádzka hráčov
z dôvodov chorôb, pretrvávajúcich
zranení, povinností v práci a v škole
neprevýšila 70 percent. V prípravných zápasoch nám nešlo ani tak o
výsledky, ako skôr o to, aby sa
mužstvo dobre zohralo. Zložiť nové
mužstvo so zapojením posíl sa postupne darí, verím, že to všetci potvrdia aj v najbližších zápasoch. To,
že sa v pezinskom drese objavilo
pomerne veľa nových hráčov bolo
riešenie nutné a dosť radikálne.
Museli sme však siahnuť po vyššej
kvalite. Všetci hráči, ktorí prišli, už v
III. lige hrali. Ide nám o to, aby sme
túto súťaž pre Pezinok zachránili, a
to bez veľkej nervozity. Samozrejme, že sa môžu vyskytnúť
niektoré problémy, ale myslím si, že
zvýšeným úsilím hráčov, ktorí sú
zárukou kvality, cieľ splníme".
Pezinský divák si iste všimne
zmeny a príde sa do hľadiska presvedčiť, či tieto priniesli aj nejaké
ovocie. Držme chlapcom palce, aby
sa im v boji o záchranu darilo!
(mo)

Snímka (mo)

Hromník, Martin Pohrebovič, Juraj
Lisý, Martin Švorc a Peter Turek.
Realizačný tím ďalej tvoria: vedúci
družstva Peter Zúbek, fyzioterapeutka Silvia Cíferská, lekár MUDr.
Ivan Skalinský.
Hovorí tréner Dušan Jacko: "S

Najbližšie majstrovské zápasy: 28.3. o 14.30 Pezinok - ŠKP
Dúbravka, 3.4. o 10.30 Ružinov
- Pezinok, 11.4. o 15.30 Pezinok
- Láb, 18.4. o 16.00 Pezinok Svätý Jur, 25.4. o 16.00 Jarovce
- Pezinok.

