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V dňoch 24. 26. septembra
sa v Pezinku konal už 18. ročník
Pezinského
strapca, jedného
z najkvalitnejších
volejbalových turnajov v Európe.
Medzi osmičkou účastníkov boli
tentoraz štyria majstri svojich krajín
(Dinamo Bukurešť, OK Ľubľana,
KP Brno a Slávia UK Bratislava),
nemecký vicemajster Rote Raben
Vilsbiburg, SK UP Olomouc z
Čiech, OK Maribor zo Slovinska a
samozrejme domáci VTC Pezinok.
Po trojdňovom maratóne 24 zápasov sa z tesného víťazstva, o ktorom rozhodol len jeden set, tešilo
slovinské družstvo OK Ľubľana.
Pezinský strapec teda opäť putuje
do Slovinska keďže v minulom roku
ho získal klub z Mariboru.
Výsledky - skupina o 1. - 4. miesto:
Bratislava - Brno 3:0, Bukureš ť Ľubľana 3:1, Bratislava - Bukurešť 3:2,
Ľubľana - Brno 3:0, Bukurešť - Brno 0:3,
Bratislava - Ľubľana 1:3. Poradie: 1. OK
Ľubľana, 2. Slávia UK Bratislava, 3. Dinamo Bukurešť, 4. VK KP Brno.
Skupina o 5. - 8. miesto: Olomouc Pezinok 3:0, Vilsbiburg - Maribor 3:0,
Olomouc - Maribor 3:2, Vilsbiburg - Pezinok 3:0, Maribor - Pezinok 3:2, Olomouc
- Vilsbiburg 1:3. Poradie: 5. Rote Raben
Vilsbiburg, 6. SK UP Olomouc, 7. OK
Nova Maribor, 8. VTC Pezinok.

Individuálne ocenenia získali:
najlepšia nahrávačka - Karmen
Kocar (OK Ľubľana), najlepšia
smečiarka - Solange Soares (Slávia UK Bratislava), najlepšia
hráčka turnaja - Marika Teknedžanova (VK KP Brno), Miss sympatia
- Veronika Gregorová (SK UP Olomouc).
(pr)

Na októbrových majstrovstvách
SR v streľbe z brokových zbraní v
Trnave v trape junioriek Pezinčanka Jana Mezeiová obsadila
druhé miesto s nástrelom 57 bodov, keď ju predstihla najväčšia
súperka z reprezentácie Zuzana
Štefečeková (63 b.).
(mo)

Basketbal:
6.11. MBK Pezinok - Partizánske
7.11. MBK Pezinok - Bánovce
n./B.
Futbal:
31.10. PŠC Pezinok - ŠK Vrakuňa, 14.00 hod.
14.11. PŠC Pezinok - FK Rača
13.30 hod.
Hádzaná:
31.10. ŠKH Pezinok - Stupava
14.11. ŠKH Pezinok - D. Streda
Volejbal:
6.11. VTC Pezinok - Snina
13.11. VTC Pezinok - Žilina
27.11. VTC Pezinok - Košice
Zápasy basketbalu, hádzanej a
volejbalu sa uskutočnia v športovej hale na Komenského ulici.

Zápasmi žien o postup do finále súťaže na novootvorenom softbalovom ihrisku, ktoré skončili pre pezinské
ženy neúspešne, sa ukončila tohtoročná sezóna softbalistiek z klubu MaSK Pezinok. A keďže softball v Pezinku
oslavuje päťročnicu oslovili sme Dášu Slezákovú , sekretárku klubu a tiež jednu z tréneriek, aby nám povedala
viac nielen o práve skončenej sezóne.
l Môžete nám na úvod prezradiť ako to je s tým výročím softbalu v našom meste?
- Dá sa povedať, že je to neoficiálne výročie. Softbal sa v
Pezinku začal hrať v roku 1999, ale bolo to pod hlavičkou
bratislavského klubu. MaSK Pezinok vznikol v roku
2001.
l Ako by ste zhodnotili rok 2004 z pohľadu klubu?
- Splnili sme naše predsezónne predsavzatia, aj keď
sme možno mohli dosiahnuť aj viac. Muži obsadili 4.
miesto, viac sme ani neočakávali, chýba im nadhod, čo
je základ úspechu. Ženy skončili na treťom mieste, keď v
boji o postup do finále prehrali s Košicami, v tomto
družstve hrajú však len juniorky. Kadetky vyhrali kadetsko-juniorskú súťaž, mali to však už zložitejšie ako minulý rok, vo finále s Trnavou sa potrápili. Naše dve žiacke
družstvá obsadili vo svojej súťaži 5. a 6. miesto. Tu nás
viac mrzí, že tréneri týchto družstiev nie sú na dostatočnej úrovni, čo neprospieva rastu výkonnosti mladých
hráčok. Spolu máme v našich piatich družstvách
približne 70 členov. Teší nás, že do života klubu sa zapájajú aj rodičia, pomáhali napríklad pri otváraní ihriska, ale
zapájajú sa aj do vedenia klubu. Pomohla nám aj nadácia REVIA, ktorá nám prispela na žiacku súťaž. Opäť
sme boli na niekoľkých turnajoch v zahraničí, hlavne v
Čechách. Tiež sme mali zastúpenie v slovenských juniorských reprezentáciach na ME juniorov vo Francúzsku. Medzi juniorkami sme mali dve hráčky a v juniorskom družstve bolo sedem našich hráčov.
l Aké problémy trápia váš klub?
- Samozrejme, ako všade sú to financie. Ale ja by som za
väčšie problémy označila nedostatok záujmu niektorých

hráčok o softbal a hlavne málo trénerov a ich nedostatočnú kvalitu, keďže nie je zabezpečené ich dostatočné
vzdelávanie. Chcela by som týmto vyzvať, ak má niekto
záujem trénovať v našom klube nech sa nám ozve na email: mask@maskpezinok.sk
l V tomto roku ste otvorili v areáli ZŠ Fándlyho softbalové ihrisko...
- Naše ihrisko je nalepšie na Slovensku a je jediné, ktoré
spĺňa medzinárodné parametre. Je zatrávnené, v tomto
roku pribudli lavičky, stavia sa pálkarský tunel a na okolitých stenách sú aj pekné grafiti. Otvorili sme ho 18.9. v
rámci finále kadetiek. Budeme na ňom hrávať ligové zápasy, určite ale chceme v budúcom roku zorganizovať aj
medzinárodné turnaje viacerých kategórií.
l Čo robia hráči v súčasnosti a čo ich čaká v najbližšom období?
- Počas októbra je voľno, od novembra až približne do
konca marca budeme trénovať v telocvičniach kde sa
budeme venovať kondícii a zlepšovaniu techniky. Na
(pr)
ihrisko pôjdeme trénovať asi až v apríli.

Kadetky MaSK Pezinok po víťaznom finálovom zápase s Trnavou, zľava: Martina Kaclíková, Martina
Havránková, Romana Jurinová a Alena Muráriková.

Úspešný juniorský vodný lyžiar Matej Kunert má za sebou svoju premiéru
na vrcholnom seniorskom podujatí. V dňoch 17. - 19. septembra štartoval na
majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za člnom v talianskom mestečku
Reccetto. Najlepšie umiestnenie dosiahol v trikoch - 22. miesto, v slalome aj v
skokoch sa umiestnil okolo 30. miesta. Maťo, ako jediný slovenský zástupca
v mužskej kategórii, tento rok skončil medzi juniormi a tieto majstrovstvá boli
preňho prvým veľkým podujatím medzi dospelými: - Tesne pred týmto šampionátom som mal ME juniorov za vlekom, takže som sa musel hneď preorientovať na člny a nemal som až tak natrénované, ale som celkom spokojný. Myslím, že v budúcnosti by som mohol nadviazať na svoje úspechy z mládežníc(pr)
kych kategórií.

Pezinský stolný tenista Peter Valka
sa v dňoch 17. - 28. septembra zúčastnil v Atenách na Paralympiáde.
Bola to jeho prvá účasť na tomto najväčšom športovom stretnutí telesne
postihnutých športovcov. Vo svojej
skupine 3E síce prehral všetky tri
zápasy, ale tu určite nejde len o výsledky ale je to možnosť stretnúť sa s
postihnutými ľuďmi z celého sveta a
dokázať, že aj napriek určitému obmedzeniu dokážu športovať a žiť
rovnako naplno ako ostatní ľudia.
Peter bol zo svojich prehier smutný,
na Paralympiádu sa pripravoval celý
rok, venoval jej veľa financií, času aj
energie. Čo bolo príčinou prehier? Súperi boli lepší, vyhrali zaslúžene.
Ja som si na nich trúfal aj keď vo svetovom rebríčku sú predo mnou, už
som ich v minulosti zdolal. Turnaj sa
hral na taraflexe, na ktorom som nikdy predtým nehral, je to mäkký povrch a ja som ťažký, takže mi niekedy
chýbali dôležité zlomky sekúnd na
odrazenie loptičky. Mal som aj technické problémy s vozíkom.

n Aké podmienky mali paralympionici v Aténach?
- Bývali sme v tej istej olympijskej
dedine ako účastníci normálnej olympiády. Strava, ubytovanie, doprava,
športoviská, to všetko bolo rovnaké
ako cez olympiádu. Na začiatku sme
mali nádherné slávnostné otvorenie,
ja som ho však videl iba v televízii,
lebo už na druhý som hral zápas.
Mali sme zabezpečený výlet do Atén,
boli sme na Akropole.
n Aká atmosféra panovala na
športoviskách a medzi športovcami?
- Hľadiská boli zaplnené tak na 80
percent, zazrel som tam veľvyslankyňu Magdu Vašáryovú či poslanca
Petra Bódyho. S inými športovcami
sme sa stretali najmä v dedine, ja
som vyhľadával najmä stolných tenistov, s niektorými sa poznám, tak
sme sa porozoprávali o všeličom. V
rámci slovenskej výpravy vládla výborná atmosféra, prijal nás aj náš
veľvyslanec v Grécku. Paralympiáda
bola skrátka perfektne zorganizovaná, nemalo to chybu.
(pr)

V Sofii sa v dňoch 10. - 12. septembra konali majstrovstvá Európy juniorov v džude. Slovensko na nich pod
vedením trénera Jozefa Tománka
reprezentovali aj traja členovia 1.
Judo clubu Pezinok - Marek Valovič
(do 66 kg), Milan Randl (do 81 kg) a
Pavol Jurčík (do 90 kg). Najlepší
výsledok dosiahol P. Jurčík, ktorý
obsadil 9. miesto, minuloročný
majster Európy kadetov M. Randl
skončil na 12. mieste a M. Valovič bol
bez umiestnenia.
Títo traja džudisti sa zúčastnili v
dňoch 15. - 17. októbra aj na
majstrovstvách sveta juniorov v Budapešti. Z pezinskej trojice dosiahol
najlepší výsledok najmladší, Milan
Randl. Po dvoch výhrach, ďalší zápas prehral a vzápätí ďalší vyhral,
čím získal 7. miesto. Toto umiestnenie bolo zároveň aj najlepšie z 9člennej slovenskej výpravy. Marek
Valovič po jednom víťazstve ďalšie
dva zápasy prehral a skončil bez
umiestnenia, rovnako ako Pavol Jurčík, ktorý prehral hneď prvý zápas.
Dňa 9. októbra sa v Žiline konali
majstrovstvá Slovenska mladších
žiakov. 1. judo club Pezinok reprezentovalo 10 pretekárov. Zlaté medaily a titul majstra Slovenska si vybojovali Monika Siekelová (do 58 kg) a
Peter Uherčík (do 32 kg), striebro
vybojovali Michaela Kucháreková
(do 32 kg) a Mirko Tibenský (do 34
kg). Bronzovú medailu si domov priniesla Romanka Noskovičová (do
(pr, mt)
44 kg).

