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V stredu 2. júna sa
na štadióne PŠC
Pezinok uskutočnil
futbalový turnaj žiakov pezinských základných škôl - Memoriál Karola Šefčíka. Bol to už
štvrtý ročník spomienky na tohto
bývalého úspešného pezinského
hráča a trénera. Turnaj sa konal
pod záštitou futbalového klubu
PŠC v dvoch kategóriach - do 12
rokov a nad 12 rokov. Zúčastnilo sa
na ňom vyše 100 detí zo základných škôl Fándlyho, Orešie, Na
bielenisku a Holubyho. Na Memoriáli sa osobne zúčastnila aj dcéra K.
Šefčíka Elena Bauerová.
(pr)

V Pezinku sa v dňoch 11. - 13.
júna konali majstrovstvá Slovenska
v hádzanej starších žiakov. Domáci
hádzanári ŠKH Agrokarpaty obsadili v konkurencii šiestich najlepších slovenských mužstiev tretie
miesto, keď tri zápasy vyhrali a dva
prehrali. Viac o podujatí prinesieme
v budúcom čísle.
(pr)

V dňoch 8. - 11. júla sa v okolí Pezinka v terénoch Malých Karpát
uskutoční 28. ročník Veľkej ceny
Slovenska v orientačnom behu a
zároveň aj 46. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinka. Organizátori z TJ Sokol Pezinok klub orientačného behu mali v čase našej
uzávierky prihlásených vyše 400
pretekárov z 19 krajín. Centrum
podujatia bude v Častej, kde bude
každý deň aj vyhlasovanie výsledkov. Jednotlivé etapy budú v Častej, Dubovej a dvakrát v Doľanoch.
Na pretekoch štartujú všetky kategórie od žiakov až po veteránov.
Pretekári TJ Sokol Pezinok obsadzujú iba žiacku kategóriu, keďže
pri organizácii pretekov je potrebný
každý člen klubu.
Veľká cena Slovenska je pre organizátorov generálkou na školské
majstrovstvá sveta 2006, o ktoré sa
uchádzajú po vydarenej organizácii minuloročných ME dorastu. (pr)

V sobotu 22. mája sa uskutočnila
v Bratislave medzinárodná súťaž v
karate SLOVAK OPEN, za účasti
borcov z Poľska, Maďarska, Nepálu, Slovinska, Chorvátska, Česka a
Slovenska. Na súťaži štartovali aj
pezinskí karatisti, ktorí znovu potvrdili svoje kvality. Umiestnenie:
ženy BRH (bez rozdielu hmotnosti)
- 2. miesto Michaela Kohútová, 3.
Zuzana Gregušová, dorastenky
do 53 kg - 1. Michaela Kohútová,
2. Zuzana Gregušová, žiaci 14-15
r. - 3. Miroslav Černák, dorastenci
16-18 r. do 73 kg - 1. Andrej Palčík,
2. Michal Greguš. Karol Tahotný

Juniorky VTC, horný rad zľava: Ivana Bujdošová, Katarína Milková,
Martina Rybárová, Kristína Kubová, Henrieta Lennerová, Ľubo Stražay - tréner. Dolný rad zľava - Andrea Krajčovičová, Kristína Vachová, Monika Jančeková, Martina Grancová. Z víťazného družstva
chýbajú Katarína Pálová a Dominika Nestarcová.

V nedeľu 22. mája sa juniorské
volejbalistky VTC Pezinok zúčastnili na tradičnom medzinárodnom
volejbalovom turnaji Veľká cena
Brna. Bol to už 38. ročník tohto
turnaja a naše hráčky si na ňom
počínali skvele, keď v konkurencii
15 družstiev zvíťazili a zopakovali
tak vlaňajšie prvenstvo. V deviatich zápasoch hraných na dva sety
nenašli premožiteľa a stratili len tri
sety. Výsledky - základná skupina: VTC Pezinok - UP Olomouc
2:0, - DM Znojmo 2:0, - Novograd
1:1, - Letovice 2:0, semifinálová
skupina: - KP Brno 2:0, Ostrava
1:1, MS Brno 2:0 (započítaval sa
aj do finálovej skupiny), finálová
skupina: - DM Znojmo 2:0, OŠG
Brno 1:1. Poradie: 1. VTC Pezinok, 2. DM Znojmo, 3. OŠG Brno.
Družstvo junioriek VTC štartovalo v tejto sezóne v 2. lige žien, v
ktorej obsadilo 3. miesto.
(pr)

V sobotu 5. júna sa v športovej
hale na Komenského ulici uskutočnil 1. ročník basketbalovej exhibície Pezinok basket show, ktorej
cieľom bolo pripomenúť slávne
časy basketbalovej Slovakofarmy.
A hoci nie všetci pozvaní hráči
prišli, akcia sa vydarila, diváci
mohli byť spokojní. Videli deväť
súčasných či bývalých slovenských reprezentantov, z ktorých tí
starší dokázali, že ani dnes by sa v

V sobotu 26. júna od 8.00 hod. sa
uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezinok 9. ročník minifutbalového turnaja Nový život Cup, Memoriál Milana Bacigála. Na turnaji sa zúčastní dvadsať mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Piešťan, Prievidze a
Topoľčian.
Organizátori pozývajú všetkých
fanúšikov malého futbalu, dobrého
gulášu a slovenského piva na príjemné prežitie sobotňajšieho dňa.
(OV)

slovenskej extralige nestratili. O
dobrú zábavu sa starali Peter Orgler, Marek Andruška ale aj tréner
František Rón, ktorý si stále rád
pripomína svoje pezinské pôsobenie. Hoci výsledok nie je pri takýchto stretnutiach podstatný,
predsa len Old boys víťazstvom
108:88 dokázali svoje kvality. Organizátori chcú akciu zopakovať aj o
rok a tak mladí hráči budú mať
šancu na reparát.
(pr)

Účastníci exhibície: horný rad zľava - Dušan Pátek, tréner Young
boys, Tomáš Orešanský, Marián Faith, Vladimír Kuznecov, Ondrej
Šoška, Milan Černický, Viliam Ridzoň, Juraj Lošonský, Stanislav
Sobota. Dolný rad zľava - Vladimír Hovaňák, Pavol Weiss, Peter Orgler, Jozef Suchoň, David Demečko, Marek Andruška, František
Rón - tréner Old boys.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na návrh Komisie mládeže a
športu finančnú podporu mládežníckemu športu na II. polrok
2004. Zo sumy 400 tisíc Sk dostanú: TJ Baník 36 tisíc, Mládež-

nícky basketbalový klub 90 tisíc,
VTC Pezinok 75 tisíc, Grinavský
futbalový klub 36 tisíc, ŠK hádzanej Agrokarpaty 53 tisíc, Pezinský športový klub 110 tisíc.
(mo)

Šachový mysliteľ a teoretik Richard Réti sa narodil 28.5. 1889 v
Pezinku. Od detstva prejavoval
veľké nadanie na matematiku, ktorú
neskôr študoval na univerzite vo
Viedni. Štúdium však nedokončil a
začal sa profesionálne venovať šachu. Najväčši úspechy dosiahol po I.
svetovej vojne, keď sa stal aj šachovým veľmajstrom. Vynikal v hre naslepo, 7.2. 1925 vytvoril v Sao Paule
svetový rekord, keď z 29 partií vyhral
20, remizoval sedem a prehral iba
dve. V roku 1924 bol členom československého družstva, ktoré zvíťazilo na tzv. nultej šachovej olympiáde
v Paríži a v roku 1927 obsadilo 5.
miesto na 1. šachovej olympiáde v
Londýne. On sám tu dosiahol tretí
najlepší individuálny výsledok. V
roku 1924 porazil kubánskeho
veľmajstra Josého Raula Capablancu, ktorý predtým desať rokov neprehral. Do histórie šachu prešlo tzv.
Rétiho otvorenie.
Richard Réti napísal aj dve knihy
(Majstri šachovnice a Nové idey v
šachu) a tiež nespočetné množstvo
článkov do šachových časopisov.
Jeho diela boli preložené do viacerých jazykov a boli uverejnené v odborných šachových časopisoch.
Zomrel 6.6. 1929 v Prahe na šarlach.
(pr)

