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Na Majstrovstvách Slovenska v
karate mužov a žien 24. apríla v
Bratislave si strieborné medaily
vybojovali Alena Hupková (kumite 58 kg) a Andrej Palčík (kumite -72
kg). Bronzovú medailu získala Michaela Kohútová (kumite -53 kg).
Týždeň predtým bol šampionát
detí a mládeže v karate v Martine,
kde sa naši mladí pretekári ukázali
v tom najlepšom svetle. Tituly
majstrov Slovenska získali Michaela Kohútová, Alena Hupková, Miroslav Černák (kumite, star. žiaci
+170 cm) a družstvo dorasteniek v
kumite (Hupková, Kohútová, Gregušová). Druhé miesto získali Andrej Palčík a družstvo dorastencov
v kumite (Palčík, Leschinger, Greguš). Bronz si vybojovala Zuzana
Gregušová (kumite, dorastenky -53
kg).
V 5. kole Slovenského pohára v
kickboxe 17. apríla v Prievidzi dominovali a víťazstvo získali - Svatava
Špániková (semi i light contact žien,
do 65 kg) a Alexandra Horáková (do
55 kg).
Zuzana Tahotná

V piatok 4. júna o 7.00 hod. odštartuje 2. ročník cyklomaratónu Pezinok-Neusiedl am See-Mosonmagyaróvár-Pezinok. Do pelotónu
sa prihlásilo ku Dňu uzávierky štyridsať cyklistov nielen z Pezinka, ale
aj okolitých obcí, z Bratislavy a dokonca i Maďarska. Účastníkov čaká
240-kilometrová trasa po troch susedných krajinách, spájajúca tri partnerské mestá, ktoré sú už všetky od
1. mája 2004 členskými krajinami
Európskej únie.
(EL)

Hráči dvoch družstiev Klubu šachu Pezinok skončili v minulých
dňoch treťoligovú súťaž v Bratislavskom kraji, ktorá pozostávala z 11
kôl.
Družstvo A malo postupové ambície, avšak nakoniec sa ukázalo, že
kvalita niektorých súperov bola
predsa len nad ich sily. Bolo z toho
napokon 4. miesto so stratou 9 bodov na víťaza bratislavskú Sláviu
STU A.
Béčko, štartujúce prvý rok v III.
lige, malo za cieľ udržať sa v súťaži.
To sa mu podarilo, medzi dvanástimi družstvami sa umiestniloo
jedenáste.
(tl)

Aj v tomto roku sa koná v priestoroch motoristického areálu v pezinskom kameňolome viacero zaujímavých podujatí. V najbližších
dňoch sa uskutočnia: RED BARO NS , 1. Moto country a
Rockfest (28. - 30. mája), Veľká
cena veteránov Veteran car clubu Pezinok (12. júna), Majstrovstvá Slovenska autíčok na diaľkové ovládanie (26. júna a 17. júla)
a Majstrovstvá Európy pretekov
automobilov do vrchu Baba (23. 25. júla).
(mo)

V piatok 14. júna navštívil Slovensko prvýkrát jazdec F 1 Ralf
Schumacher. Jedným z miest,
kam tento 29-ročný pilot stajne
Williams-BMW zavítal bol aj motoristický areál v pezinskom kameňolome. Víťaz šiestich veľkých cien seriálu F 1 odovzdal
ceny víťazom novinárskej automobilovej ligy a predviedol ukážkové jazdy na cestnom aute
BMW. Okrem toho zodpovedal aj
novinárske otázky a rozdal niekoľko autogramov, jeden z nich aj
pre čitateľov Pezinčana.
(pr)

Ralf Schumacher s moderátorkou podujatia Adelou Banášovou.

Po minulej, nie veľmi vydarenej,
sezóne obsadili v tomto ročníku volejbalistky VTC Pezinok 7. miesto.
Nechýbalo však veľa a mohli bojovať
aj o medaily. My sme o pohľad na
sezónu požiadali trénera Ľuba Stražaya: - Našou snahou bolo postúpiť v
tabuľke vyššie oproti minulej sezóne,
tak sme zložili aj káder. Mali sme v
tíme viacero individualít, tie však nedokázali utvoriť jednoliaty kolektív.
Sezóna mala štyri časti. Prvá, prípravná, časť bola veľmi vydarená,
absolvovali sme niekoľko výborných
medzinárodných turnajov s dobrými
výsledkami. V jesennej časti sa
družstvo dávalo dokopy a výkony
hráčok sa postupne zlepšovali. Začiatkom tohto roka, už v nadstavbovej časti, vypadla pre vážne zranenie
Nemečkayová a družstvo postihli aj
časté choroby. K dispozícii bolo málo
hráčok, napriek tomu v závere tejto
časti sme predvádzali výborný volejbal. V play off sa nám hneď v prvom
zápase ťažko zranila Mattová, postihli nás aj ďalšie choroby, ale odohrali sme výbornú sériu so Senicou a
nech to neznie ako výhovorka, ale aj
vinou rozhodcu sme napokon nepostúpili ďalej. Následne už dievčatá
stratili motiváciu a vybojovali konečné 7. miesto.
u V čom vidíte príčinu, že sa nepodarilo vytvoriť jednoliaty kolektív?
- Káder bol kombináciou skúsených
a mladých hráčok, chceli sme, aby
staršie boli pre tie mladšie vzorom.
Bohužiaľ, nemáme ani jednu profesionálku a tak problémy hráčok z

práce či školy sa odzrkadľovali na ich
psychike a potom aj na ich výkonoch.
Samozrejme, zasiahli nám do toho aj
zranenia Nemečkayovej, Kollárovej,
Lehotskej či Mattovej, takže tieto
hráčky nemohli naplno ukázať svoje
schopnosti. Od mladších hráčok
nemôžeme čakať, že budú ťahať kolektív, napriek tomu by som rád pochválil Dominiku Nestarcovú, ktorá
odohrala sezónu vo veľkom štýle a
má pred sebou sľubnú perspektívu.
u Pomaly už treba myslieť na
ďalšiu sezónu. Aké zmeny nastanú v družstve a aká bude príprava?
- Isté je, že nás opustia zranené Nemečkayová a Mattová, Féderová ide
na materskú dovolenku a Morárová
do zahraničia, možno odídu i ďalšie.
Samozrejme, že vedenie klubu pracuje na posilnení kádra ale ešte je
priskoro hovoriť o konkrétnych menách, o všetkom sa rokuje. Možno
nastanú zmeny aj v realizačnom tíme, musí to prehodnotiť vedenie klubu. To vytýčilo dlhodobý cieľ, ktorým
je dostať extraligové družstvo do 2-3
rokov do boja o medaily a európske
poháre. Ja môžem teraz len prezradiť, že tradičné predsezónne turnaje
budú 18.-19. 9. (Turnaj priateľov) a
24.-26. 9. bude Pezinský strapec.
Na záver chcem veľmi pekne poďakovať Mestu Pezinku a všetkým partnerom nášho klubu, ktorí nám pomohli zabezpečiť činnosť klubu.
Poďakovať chcem aj našim skvelým
fanúšikom a verím, že nám zachovajú priazeň aj naďalej.
(pr)

Nie je to tak dávno čo sa v Pezinku hral skvelý basketbal, bolo tu mužstvo s
množstvom kvalitných hráčov. BK Slovakofarma Pezinok získala tituly na Slovensku a presadila sa aj v európskych pohároch. Organizátori exhibície s názvom Pezinok basket šou chcú svojim podujatím pezinským basketbalovým priaznivcom pripomenúť tieto slávne časy a aj spestriť voľný čas po sezóne. Viac nám povedal
hlavný organizátor podujatia Jozef Suchoň: - Exhibícia sa uskutoční 5. júna o 19.00
hod. v športovej hale na Komenského ulici. Proti sebe nastúpia družstvá starých a
mladých, ktoré budú zložené z hráčov Slovakofarmy. Účasť prisľúbili Ristanovič,
Orgler, Kuznecov, Krämer, Šoška, Mičuda, Andruška, Weiss, Hovaňák, Černický,
Jakabovič a ďalší. Trénermi družstiev by mali byť František Rón a Ľubomír Urban.
Spestrením budú divácka súťaž v streľbe o finančnú cenu a zručnostné súťaže
hráčov oboch družstiev. Vstupné v predpredaji bude 45 Sk, vstupenky je možné
kúpiť v predajni Stamet na Štefánikovej ulici, v deň zápasu bude ich cena 55 Sk.
Veríme, že podujatie sa vydarí a vznikne z neho zaujímavá tradícia.
(pr)

S prichádzajúcim letom sa čoraz
viac dostáva do popredia motoristický šport. Do tejto kategórie patria
aj motokáry. V Pezinku je jeden zo
štyroch motokárových okruhov na
Slovensku. Najvýznamnejším podujatím sezóny na tomto 810-metrovom okruhu, ktorý sa nachádza na
Fajgalskej ceste, budú Medzinárodné majstrovstvá SR. Viac o
tomto ale aj o ostatných podujatiach sezóny prezradí Vladimír Lednár , prevádzkovateľ areálu: - Majstrovstvá sa budú konať 18. - 20. 6.
s tým, že piatok je len skúšobný
deň, v sobotu je meraný tréning a
samotné preteky sú v nedeľu. Predstaví sa tu okolo 70 jazdcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska, možno
aj nejakí Rakúšania, Poliaci či Slovinci. Na šampionáte štartuje aj
šlen TOP SPORT klubu Pezinok
Vlado Lednár ml.Tieto preteky sú
jedným z piatich pretekov v rámci
seriálu majstrovstiev SR. Štartovať
bude päť tried, ktoré sú rozdelené
podľa veku jazdcov a tiež podľa
kubatúry a výkonu motokár. Všetky
triedy majú dve jazdy, každá z nich
je hodnotená samostatne. Začiatok
prvých jázd je o 10.00 hod., druhé
jazdy štartujú približne o 13.30 hod.
Vstup je voľný.
l Aké ďalšie podujatia sa uskutočnia na vašom okruhu?
- Organizujeme ešte dva druhy pretekov. Prvým sú Tímové preteky
Pezinský pohár štvortaktov, ktoré
sa konajú 30.5., 25.7., 15.8. a 5.9.
Ďalším podujatím je Sava cup
open, čo sú otvorené majstrovstvá
Slovenska amatérov i neregistrovaných jazdcov. Tieto sú 5.6., 31.7. a
9.10.
l Aké ďalšie možnosti ponúka
váš areál?
- Areál prevádzkuje TOP SPORT
z.z.o. (záujmové združenie občanov). Pre verejnosť je otvorený v
stredu až nedeľu od 15.00 - 20.00
hod. ale cez víkendy tu máme dosť
veľa tréningov. Okrem organizovania pretekov je tu možnosť požičať
si motokáru a zajazdiť si na našej
trati, taktiež zabezpečujeme kompletnú distribúciu a servis motokárovej techniky, skrátka všetko čo
súvisí s motokárami. Mrzí nás, že
nemáme skoro žiadnu podporu od
sponzorov a tiež, že nás vôbec nepodporuje mesto Pezinok.
(pr)

