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Počas posledného júnového
víkendu sa v cyperskej Nikózii
konali majstrovstvá Európy v
streľbe z brokových zbraní, na
ktorých nás reprezentovala aj
Pezinčanka Jana Mezeiová. A
darilo sa jej výborne, získala striebornú medailu za druhé miesto v
trape junioriek, keď boj o zlato
prehrala až vo finálovom k.o. rozstrele s Ruskou Barsukovou.
Osemnásťročná členka ŠSK
Stupavan dosiahla vo svojej krátkej kariére už nejeden úspech.
Trikrát sa zúčastnila na Majstrovstvách Európy a vždy priniesla
medailu. Pred dvomi rokmi získala v talianskom Lonate zlatú
medailu, na minuloročných ME v
Brne získala striebro a v tomto
roku tento výsledok zopakovala.
(pr)

Dlhoročnú tradíciu v Limbachu má
kolkársky šport. Po 40 rokoch sa
miestni kolkári, jediní v okrese, prebojovali do druhej národnej ligy. O
veľký úspech a postup sa zaslúžili:
na snímke horný rad zľava - Michal
Sadloň, Ľubomír Bušo, Ján Bičian,
Anton Lačný, Pavol Ančic, dolný rad
- Štefan Ležák, Peter Holenda (tréner), Štefan Horváth.

Na prelome júna a júla sa uskutočnili
slovenské šampionáty dospelých a
juniorov v atletike. Štartovalo na nich
päť Pezinčanov. Najúspešnejšia bola
Barbora Micháliková, ktorá na juniorskom šampionáte v Banskej Bystrici
zvíťazila na 100 aj 200 m a bola tiež
členkou víťaznej štafety Vitalu Bratislava na 4x100 metrov. Na seniorskom
v Bratislave zvíťazila na dvojstovke a
na stovke obsadila 3. miesto. Vo vrhu
guľou junioriek získala bronzovú medailu Martina Zborovanová, členka
Slávie UK Bratislava. V hode diskom v
jun. kategórii obsadila 9. miesto a
medzi dospelými 6. miesto. Jej sestra,
Zora Zborovanová, štartovala len na
seniorskom šampionáte a obsadila 8.
miesto. Najmladšou Pezinčankou na
majstrovstvách bola 15-ročná Rodika
Tasbireková. V behu na 800 m bola
medzi juniorkami 10. a na 1500 m
skončila na 13. mieste. Medzi dospelými obsadila na 800 m10. miesto, na
1500 m si vybojovala pekné 4. miesto v
osobnom rekorde 5:11,10. Jediným
mužom bol Boris Horák, ktorý obsadil
5. miesto na 400 m medzi mužmi.
Šprintér Vitalu Bratislava však bol
veľmi úspešný na juniorskom šampionáte, kde v behu na 400 m bol zlatý, na
400 m cez prekážky strieborný a bol
tiež členom víťaznej štafety na 4x400
metrov.
(pr)

V nedeľu 13. júna ukončili záverečným zápasom svoje účinkovanie
v III. lige v sezóne 2003/2004 futbalisti PŠC Pezinok. Napokon obsadili
v tabuľke 13. miesto a zachránili sa.
Splnili tým cieľ, ktorý stanovilo počas
zimnej prestávky nové vedenie klubu.
V jarnej časti sezóny futbalisti PŠC
zvíťazili v piatich zápasoch, štyrikrát
remizovali a šesťkrát svojmu súperovi podľahli. Získali teda 19 bodov
pri skóre 15:26. Čiernou škvrnou jari
sú dve prehry - 1:7 so Slovanom B a
0:7 s Lamačom. V ostávajúcich zápasoch však mužstvo inkasovalo len
12 gólov, čo signalizuje, že pezin-

1. Svätý Jur 30
2. Slovan B 30
3. Ružinov
30
4. Lamač
30
5. Inter B
30
6. Láb
30
7. Rača
30
8. D. Lužná 30
9. SFM Senec 30
10. Dúbravka 30
11. Jablonec 30
12. V. Leváre 30
13. Pezinok 30
14. Koba B
30
15. Vrakuňa 30
16. Jarovce 30

20 6 4
18 7 5
17 8 5
17 5 8
14 5 11
12 9 9
13 5 12
10 9 11
9 12 9
11 5 14
10 4 16
8 8 14
8 5 17
7 7 16
6 7 17
6 6 18

68:29
75:31
52:24
52:28
47:31
31:27
56:41
39:38
32:31
50:44
36:80
41:48
35:65
33:75
33:48
27:67

66
61
59
56
47
45
44
39
39
38
34
32
29
28
25
24

V dňoch 11. - 13. júna 2004 sa na
palubovke pezinského SOU odohrával finálový turnaj MS 2003/
2004 v hádzanej starších žiakov.
Vyžrebovanie turnaja prinieslo našim mladým hádzanárom dvoch
najťažších súperov v úvodný hrací
deň.
V prvom zápase podľahol ŠKH
tímu MŠK Považská Bystrica až v
druhom polčase, keď sa považania
utrhli na trojgólový rozdiel a aj napriek našej snahe o vyrovnanie
zvíťazili 24:21. Vo večernom zá-

ských futbalistov tlačí topánka predovšetkým v útoku.
Ako hodnotí jarnú časť sezóny tréner Dušan Jacko? - Cieľ, teda zachrániť sa, sme splnili už v predstihu.
Predchádzalo tomu však krušné
obdobie, jednak počas zimnej
prestávky ale aj v súťaži. Po zmenách na funkcionárskych postoch
nastali zmeny aj v hráčskom kádri,
keďže sme potrebovali doplniť
hráčov ale aj zvýšiť kvalitu mužstva.
Tretia liga je vyrovnaná, má svoj náboj zaujímavosti a každý môže poraziť každého takže sme boli od začiatku jari pod tlakom. Navyše nás
vo veľkom postihli zranenia a choroby ale aj výpadky pre pracovné
povinnosti, veď ani v jednom jarnom
zápase som z rôznych dôvodov nemohol poslať na trávnik takú základnú jedenástku akú by som
chcel. V závere súťaže som už dokonca musel stavať aj dorastencov,
čo však je aj pozitívom, veď je potrebné myslieť aj na budúcnosť.

l Ako vás uspokojili noví hráči?
- Nie všetci mohli predviesť to čo v
nich je. Dôvody som už spomínal choroby, zranenia či pracovné povinnosti. Chcel by som pochváliť hráčov
Krajčoviča a Pastuchu, ich prístup a
výkony boli príkladné. Čiastočne
spokojný som s Böhmanom.
l Aká bude vaša budúcnosť?
- Na poste trénera končím, ak ale
bude treba, klubu vždy rád pomôžem inou formou. Chem poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom,
spolupracovníkom a fanúšikom s
ktorými som v posledných dvoch
rokoch v PŠC spolupracoval.

GFC až na 11. priečke
Grinavský GFC opäť zaznamenal
pokles. Po minuloročnom 9. mieste
obsadili Grinavania až 11. priečku.
Bilancia jedenásť víťazstiev, tri remízy a až šestnásť prehier znamenala 36 bodov a skóre 45:46. Najväčším problémom GFC bol nedostatočný počet hráčov, čo sa prejavovalo tak v tréningovom procese
ako aj v zápasoch.
(pr)

Slovenská štafeta orientačných bežcov obsadila na akademických
majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v uplynulých dňoch v Plzni, 3.
miesto a získala bronzové medaily. Jej členmi boli aj odchovanci TJ Sokol Pezinok Martin Piják (20), Ondrej Piják (22) a Lukáš Barták (20) v
súčasnosti už pretekajúci za Kobru Bratislava.
Lukáš Barták navyše získal bronzovú medailu na krátkej trati keď mu
striebro uniklo len o 2 sekundy. Bola to preňho prva medaila z vrcholného
podujatia v kariére. Na tej istej trati obsadil M. Piják 27. priečku a O. Piják
skončil 44.
(pr)

pase naši nestačili na nabitú
zostavu hádzanárskej školy MHK
Košice, ktorá po našej nepresnej
streľbe vyhrala už prvý polčas o 10
gólov. V bojovnom druhom polčase
naši síce dvakrát stiahli ale napokon prehrali 25:35.
V druhý hrací deň nastúpili naši
proti MHK Piešťany, ktorému taktickou obrannou hrou a dobrou
streľbou veľa nedovolili a vyhrali
32:25.
V záverečný deň turnaja najskôr
naši ráno zdolali HKM Michalovce

Starší žiaci ŠKH Agrokarpaty Pezinok, držitelia bronzových medailí v
sezóne 2003/2004: horný rad zľava - Dušan Baďura - tréner, Vladimír
Šimášek - tréner, Karol Světlík, Mário Kocsis, Vladimír Vovolka, Jakub
Blaho, Andrej Budzák, Tomáš Fleischhacker, Michal Blaho, Peter Baďura - vedúci družstva, Milan Šimovič - prezident ŠKH. Dolný rad
zľava - Tomáš Barták, Ján Gaži, Marek Čapkovič, Milan Michalec,
Marko Minarovič, Martin Šafár, Marek Šimášek.

25:20 až zlepšenou hrou v druhom
polčase keď si vybojovali rozhodujúci náskok. V poslednom zápase
turnaja medzi ŠKH Pezinok a Štartom Nové Zámky sa rozhodovalo o
držiteľovi bronzových medailí. Vo
vyrovnanom zápase mali spočiatku
navrch hostia, ktorí viedli po polčase
12:11. Hoci na začiatku druhého
polčasu pridali ešte dva góly a viedli
už 14:11, naši hráči bojovným výkonom zvrátili vývoj zápasu a dotiahli
zápas do víťazného konca (28:24).
Víťazstvo Pezinčanov je o to cennejšie, že dohrávali oslabení o
dvoch kľúčových hráčov (vylúčený
Budzák a zranený Světlík).
Po vedením trénerov Dušana Baďuru a Vladimíra Šimášeka si starší
žiaci ŠKH Agrokarpaty Pezinok teda
doslova vybojovali v sezóne
2003/2004 bronzové medaily k
čomu im blahoželáme. Chlapci tak v
silnej konkurencii zopakovali
úspešné umiestnenie spred dvoch
rokov, keď na domácej palubovke
získali ešte ako mladší žiaci tiež
bronzové medaily.
Konečné poradie Majstrovstiev
Slovenska: 1. MHK Košice, 2. MŠK
Považská Bystrica, 3. ŠKH Pezinok.
Naše poďakovanie patrí Mestu
Pezinok a našim sponzorom, firmám Agfoods, Elterm, Batea-stav,
Hummel Wigro Trade, BebaStavebniny, Flaga, Vino-Markovics,
Kovovýroba Minarovič za podporu
pri činnosti s mládežou a samotnou
organizáciou Majstrovstiev Slovenska.
Milo Matonog

