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V dňoch 3. - 5. septembra sa v
Nitre a okolí konali Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu. Štartovalo na nich v rôznych vekových kategóriách 286
pretekárov zo Slovenska, Rakúska
a Poľska. Boli medzi nimi aj pretekári z TJ Sokol Pezinok, ktorí si
počínali vcelku úspešne. Výsledky
- piatok 3.9., šprint, Topoľčianky:
dievčatá do 12 rokov (1,8 km) - 3.
miesto Pavlína Lačoková, dievčatá
do 14 rokov (1,8 km) - 3. miesto
Zuzana Belešová, chlapci do 14
rokov (2,4 km) - 2. miesto Branislav
Iro, 3. miesto Matej Poljovka, ženy
nad 45 rokov - 2. miesto Soňa Kavecká, 3. miesto Marie Fraňová.
Sobota 4.9., klasická trať, Nitra:
dievčatá do 12 rokov (2,3 km) - 1.
miesto Pavlína Lačoková, 2.
miesto Terézia Kopčíková, chlapci
do 12 rokov (3 km) - 3. miesto Jakub Lačok, muži nad 50 rokov - 2,
miesto Anatolij Bilobžickij, muži
nad 55 rokov - 2. miesto Peter
Fraňo st. Štafety - dievčatá do 14
rokov - 2. miesto (P. Lačoková, T.
Kopčíková, Z. Belešová), chlapci
do 14 rokov - 3. miesto (B. Iro, P.
Holíček, M. Poljovka), muži nad 45
rokov - 1. miesto (A. Bilobžickij, J.
Piják, M. Beleš).
Úspešní boli aj bývalí členovia
Sokola Pezinok, ktorí v súčasnosti
ako dospelí štartujú už za Kobru
Bratislava. Lukáš Barták sa stal
majstrom Slovenska na klasickej
trati (13,5 km) keď dosiahol čas
1:20:34 hod.. Ďalší Pezinčan vo
farbách Kobry Ondrej Piják skončil
tretí. V štafetových pretekoch na
3x6,7 km zvíťazila Kobra Bratislava, za ktorú štartovali traja Pezinčania - F. Libant a M. a O. Pijá(pp, pr)
kovci.

V Areáli zdravia Rozálka v Pezinku sa uskutočnil 19. ročník Malokarpatského strapca v parkúrovom skákaní. Počas troch septembrových dní
sa konalo jedenásť skokanských súťaží. Mladí jazdci do 16 rokov absolvovali súťaže s výškou prekážok 90 - 100 cm, dospelí 120 - 140 cm.
V hlavnej súťaži o Malokarpatský strapec (skoky s prekážkami 140 cm) s
dotáciou 30 tisíc Sk za účasti 25 koní zvíťazila Monika Štangelová zo Šamorína na koni Úskok. Táto mladá jazdkyňa vyhrala aj v súťaži skok L
(120 cm) na koni Changa.
(mo)

l Filip Polc sa stal víťazom ďalšieho kola Slovenského pohára v
horskej cyklistike v Podkoniciach.
V zjazde na 1,8 km dlhej trati dosiahol čas 2:18 min.

Volejbalistky VTC Pezinok začali s
prípravou na novú sezónu 2. augusta
v domácom prostredí. Pod vedením
trénera Ľuba Stražaya sa do nej zapojilo deväť hráčok, avšak hneď v druhý
deň si zlomila nohu Marianna Ferancová. Aké zmeny nastali v klube
medzi sezónami? O tom viac tréner
Ľubo Stražay: - Odišla od nás Eva
Štekláčová, zmluvu sme nepredĺžili s
Morárovou, Katarína Féderová bude
mamičkou a zo zdravotných dôvodov
skončila Daniela Mattová. Namiesto
nich prišli na post libera Michaela
Kleskeňová, ktorá bude mojou hrajúcou asistentkou, zo Senice prišla
ľavoruká nahrávačka Lucia Slobodová, ktorá môže byť veľkým prínosom.
Na post univerzála sme získali zo
Slávie UK Lenku Osvaldovú, ďalšou
novickou je smečiarka Urbánková,
ktorá prišla z Klagenfurtu. Blokárka
Lenka Orviská prišla z Piešťan, je to
mladá hráčka, ktorá zatiaľ len naberá
skúsenosti. Z minuloročného kádra
ostali Nestarcová, Bujdošová, Kollárová, Nemečkayová a Beňová. Posledné dve sa však zapoja do prípravy neskôr, Nemečkayová zo zdra-

votných dôvodov začne trénovať až v
októbri a Beňová pre pobyt v USA sa
zapojí asi na Pezinskom strapci. Koncom septembra by do kádra mala
pribudnúť ešte jedná hráčka.
l Aká je príprava na extraligu?
- Máme za sebou štyri turnaje, na
prvom sme v podstate len skúšali
nové hráčky, v Belušských Slatinách
sme získali 3. miesto čo nás prekvapilo a potešilo. Na Turnaji priateľov
sme síce nevyhrali ani zápas, ale vo
veľmi silnej konkurencii získali hráčky
cenné skúsenosti, Nasledoval Zubr
cup v Přerove, Pezinský strapec a
cez posledný víkend pred ligou
chceme odohrať dvojzápas s niektorým českým družstvom. Súčasťou
prípravy bolo aj sústredenie v talianskom Riccione, kde sme našli vynikajúce podmienky po všetkých stránkach a hlavne sme mohli trénovať na
piesku, čo je pre volejbalistov ideálne.
l Aké máte ciele v tejto sezóne?
- Chceme pokračovať v začatom z
minulej sezóny a opäť posunúť pezin(pr)
ský volejbal na vyššie priečky.

Po letnej prestávke sa na jeseň
rozbiehajú basketbalové súťaže.
Pezinský MBK po minulosezónnom
postupe z 2. ligy bude v tejto sezóne
nováčikom v 1. lige, čiže v našom
meste opäť uvidíme súťaž, ktorá sa
tu dlhé roky hrávala. Čo nové v kuchyni MBK Pezinok nám porozprával tréner a manažér Justín Sedlák.
l Ako prebiehala príprava na
novú sezónu?
- Úvodná časť prípravy sa začala už
v máji a v júni, hlavná príprava odštartovala 2. augusta. Prebiehala v
domácom prostredí, vytvorili sme si
tu ideálne podmienky na dvojfázové
tréningy i regeneráciu. Fyzickú a
kondičnú časť má na starosti bývalý
ligový hráč Branislav Timko, ktorý sa
stal mojim asistentom. Máme za

sebou turnaje v Banskej Bystrici,
Prahe, kde sme obsadili 3. miesto,
turnaj v Leviciach, ktorý sme vyhrali
a domáci turnaj. Tieto zápasové
previerky nám slúžili na zohrávanie,
ale aj na naberanie skúseností našich hráčov, ktorí sú ešte veľmi mladí.
l Aké zmeny nastali v kádri?
- Ostal nám pokope skoro kompletný minuloročný káder, ale už
som spomínal, že títo chlapci sú
síce šikovní ale ešte mladí a neskúsení. Preto sme sa rozhodli
nadviazať užšiu spoluprácu s extraligovým klubom BK Levice, ktorý
nám poskytne hráčov či už na
prestup alebo hosťovanie. Takže je
isté, že nás posilnia rozohrávač Peter Valach a pivot Martin Pohanka a

na hosťovanie prídu krídla Martin
Činčura a Martin Sýkora.
l Čo vás ešte čaká do začiatku
súťaže?
- Generálkou na súťaž, ktorá sa
začne 2.10. domácim zápasom s
Trnavou, budú zápasy Slovenského pohára. Dňa 22.9. hráme doma a
posledný zápas pred ligou bude
29.9. v Komárne. Budú to vhodné
testy našich schopností a hráči tiež
naberú ďalšie skúsenosti.
l Aký cieľ máte pred sezónou?
- Už som spomínal, že máme veľmi
mladých hráčov, z ktorých chceme
postupne vybudovať kvalitný tím.
Na túto sezónu sme si dali cieľ zachrániť sa, budeme si ceniť každé
víťazstvo. Možno o 2-3 roky si budeme môcť dať smelšie ciele. (pr)

Pezinské softbalistky koncom
augusta štartovali na tradičnom
turnaji Veľká cena Prahy. Bola to
súčasť prípravy na jesennú časť
domácej súťaže, kde juniorky hrajúce v ženskej súťaži postupujú z
druhého miesta a kadetky budú na
domácom ihrisku obhajovať minuloročné prvenstvo.
Tento ročník turnaja bol pre naše
družstvo najúspešnejší, keď sa po
veľmi dobrom výkone prebojovalo
až do finále. Tu sa stretli s dlhodobo najlepším českým družstvom
SK Krč Altron Praha, ktorému boli
po celý čas vyrovnaným súperom a
podľahli mu tesne 1:0. Poradie na
prvých troch miestach: 1. SK Krč
Altron Praha, 2. MaSK Pezinok,
3. SK Krč Altron Praha - kadetky .
Výsledky nášho družstva: MaSK
Pezinok - Čechie Praha 4:0, Joudrs Praha 7:3, - Joudrs Praha kadetky 16:1, - SK Krč Altron kad.
6:0, - SK Krč Altron 0:3, - ZŠ J. Wericha 13:0, finále SK Krč Altron MaSK Pezinok 1:0.
(ds)

Organizátori z VTC Pezinok
poriadajú v dňoch 24. - 26. septembra už 18. ročník mimoriadne
kvalitného volejbalového turnaja
žien PEZINSKÝ STRAPEC. Jeho účastníkmi tento rok budú:
Dinamo Bukurešť (majster Rumunska), Croatia Záhreb (majster
Chorvátska), Ľubľana (majster
Slovinska), KP Brno (majster Česka), Slávia UK Bratislava (majster
Slovenska), Rotraben Wilbisburg
(vicemajster Nemecka), UP Olomouc (ČR) a VTC Pezinok. Zápasy sa hrajú v ŠH na Komenského ul. a vo volejbalovej hale
na Komenského ul. Začiatky zápasov sú o 9.00 hod.
(pr)

Basketbal:
2.10. MBK Pezinok - Trnava
Futbal:
3.10. PŠC Pezinok - FC Lamač
15.30 hod.
17.10. PŠC Pezinok - ŠK Ružinov, 15.00 hod.
31.10. PŠC Pezinok - ŠK Vrakuňa, 14.00 hod.
Hádzaná:
26.9. ŠKH Pezinok - Kolárovo
17.10. ŠKH Pezinok - ŠKP Bratislava C
31.10. ŠKH Pezinok - Stupava
Softbal:
2.10. MaSK Pezinok - Košice
Odohrá sa na softbalovom
ihrisku v areáli ZŠ Fándlyho.
Volejbal:
9.10. VTC Pezinok - Žiar nad Hronom
23.10. VTC Pezinok - Doprastav
Bratislava
Zápasy basketbalu, hádzanej a
volejbalu sa uskutočnia v športovej hale na Komenského ulici.

