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Už sme avizovali, že začiatkom budúceho roku sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2004. Do
hodnotenia sa môžete zapojiť aj
vy, prostredníctvom anketového
lístka, ktorý uverejňujeme na
vloženom liste v tomto vydaní
Pezinčana. Hlasovať môžete v
kategóriach seniorov a juniorov,
v oboch je potrebné určiť najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy.
Svoje hlasy môžete dať desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom.
Komisia mládeže a športu pri
MsZ v Pezinku v spolupráci s
redakciou Pezinčana pripravili
zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vybrať
tých najlepších.
Vyplnené anketové lístky odovzdávajte do 14.1. 2005 v redakcii Pezinčana na Holubyho 42
alebo u A. Šindlerovej v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ,
Radničné nám. 7. Spomedzi
hlasujúcich vyžrebujeme výhercu vecnej ceny.
(r)

Finále 1. SNL v džude bolo jedným z podujatí, ktoré sa konali ako
oslava 50. výročia založenia džuda
na Slovensku. Výkonný výbor Slovenského zväzu džuda pri tej príležitosti rozhodol o udelení ocenení
ľudom, ktorí sa pričinili o rozvoj
džuda na Slovensku. Títo svoje
ocenenia prevzali na slávnostnom
bankete, ktorý sa konal po finálových bojoch. Medzi vyznamenanými boli aj niekoľkí Pezinčania striebornú šerpu prevzal Jozef Tománek st., plakety SZJ obdržali
Marek Matuszek, Oliver Solga a
Rudolf Matuszek (in memoriam)
a ďakovný list dostal Jozef Tománek ml.
(pr)

Volejbal:
15.1. VTC Pezinok - Nitra
29.1. VTC Pezinok - Slávia UK
Zápasy sa odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.
Vyzývame organizátorov
športových podujatí v Pezinku v roku 2005, aby nás o
nich informovali do 15. januára 2005 alebo aby nám doručili informáciu o svojom
podujatí vždy s dostatočným
predstihom.
Prosíme tiež športové kluby,
ktoré majú záujem o propagáciu svojich ligových zápasov,
aby nám doručili vyžrebovania súťaží svojich seniorských družstiev.

Tretíkrát po sebe sa vyvrcholenie
1. SNL džudistov konalo v Pezinku,
v tomto roku však prvýkrát v novej
hale na ulici 1. mája. Tradične
dobre zorganizované podujatie
vhodne zapadlo do rámca osláv
50. výročia založenia džuda na
Slovensku. V sobotu 4. decembra
si v prvom semifinálovom súboji
poradila Banská Bystrica s Trnavou 5:2. Potom nastúpili v zaplnenej hale na druhý semifinálový súboj džudisti 1. JC Pezinok a Slávie
STU Bratislava. Hostia posilnení aj
o strieborného olympionika Jozefa
Krnáča zvíťazili 5:2, z Pezinčanov
zvíťazili Milan Randl (do 81 kg) a
maďarská posila na finále Daniel
Hádfi (do 100 kg). "Priznám sa, že
sme tento zápas trošku podcenili,
už sme sa videli vo finále a tak sme
aj dopadli. Trošku nás poškodili aj
rozhodcovia, druhý zápas mal Gabriel Neu jednoznačne vyhrať, potom by sa ešte zápasilo inak. Ale
Slávia STU vyhrala zaslúžene," hodnotí tréner 1. JC Pezinok Jozef
Tománek st.
V súboji o 3. miesto Pezinčania
jasne zdolali Sláviu Trnava 7:0 a
získali tak bronzové medaily. Svoje
zápasy postupne vyhrali: Karol Alföldy, Gabriel Neu, Rastislav Neu,
Milan Randl, Pavol Jurčík, Daniel
Hádfi a Slavo Molnár. "Trnava je
veľmi mladé mužstvo, povedzme o
2 - 3 roky bude nebezpečná, v

Zo súboja Maďara Daniela Hádfiho vo farbách pezinského 1. JC.

kú úroveň. My sme mali vyššie plány, v podstate je to naše najhoršie
umiestnenie v histórii play off, predchádzajúce tri roky sme vždy boli
druhí. Z nášho tímu by som pochválil Milana Randla, je to super bojovník. Pokiaľ ide o celkovú organizáciu, myslím, že turnaj je zorganizovaný super, všetci sú spokojní."
Súčasťou turnaja bolo aj vyhlasovanie najlepších džudistov roku
2004. Aj tu sa presadili džudisti 1.
JC Pezinok - v kategórii dorastu
zvíťazil Matej Vinohradský a medzi
juniormi obsadil Pavol Jurčík druhé
miesto a Milan Randl skončil tretí.
(pr)

tomto zápase sme dominovali," stručne komentuje tréner Pezinčanov.
Dramatickú finálovú zápletku
rozhodol napokon
až posledný súboj,
v ktorom rakúska
posila Slávie STU
Rupert Riess porazil Bystričana Zoltána Pálkovácsa a
rozhodol tým o
víťazstve Slávie
STU 4:3. Celkové
poradie: 1. Slávia
STU Bratislava, 2.
Dukla Banská Bystrica, 3. 1. JC Pezinok, 4. Slávia Trnava.
Ako hodnotí finá- Ocenení najlepší slovenskí džudisti za rok 2004.
lový turnaj Jozef Prvý zľava v dolnom rade je Matej Vinohradský, v
Tománek st.?
hornom rade druhý zľava Milan Randl a tretí zľava
- Turnaj mal vyso- Pavol Jurčík.

K motokrosu ho v štyroch rokoch
priviedol otec, veľký nadšenec
tohto športu. Dnes má 16 rokov a z
niekdajšej záľuby sa stal vrcholový
šport.
Jaroslav Guštafík získaval trofeje
hneď, ako začal súťažiť. Najskôr v
roku 2000 sa stal medzinárodným
majstrom Slovenska v triede do 85
ccm medzi 9 - 12 ročnými, v kateOtec a syn.
górii Nádeje. V roku 2001 prešiel
do kategórie juniorov (12 - 15 roční)
ale sily si meral aj so seniormi. A
ale aj naďalej zbieral cenné trofeje.
táto sezóna bola ozaj bohatá na
V roku 2001 obsadil na medzináúspechy - stal sa majstrom Slovenrodných majstrovstvách Slovenska
ska (vyhral deväť pretekov z desia3. miesto a zvíťazil v Stredoeuróptich) i medzinárodným majstrom
skom pohári, v ktorom štartujú
Slovenska (štartovali aj pretekári z
jazdci z Čiech, Maďarska a SlovenMaďarska, Rakúska, Talianska,
ska. Na konci sezóny si v rozlúčkových pretekoch zlomil ľavú nohu a v
júni 2002 zasa pravú nohu v dôsledku
čoho vynechal väčšinu pretekov v roku
2002. V nasledujúcej sezóne sa však
už stal vicemajstrom Slovenska.
Tento rok už na novom motocykli Kawasaki, ktorý patrí
do kategórie do 125
ccm, pretekal nielen
v juniorskej kate- Jarko Guštafík so štartovým číslom 21 na čelnej
górii medzi 15 - 17- pozícii na jednom z pretekov majstrovstiev Sloročnými rovesníkmi venska v Skalici.

Poľska či Nemecka) medzi juniormi, v Slovenskom pohári obsadil 3.
miesto, v novovytvorenom Karpatskom pohári skončil druhý aj napriek tomu, že neodjazdil päť závodov a napokon v Stredoeurópskom
pohári, v konkurencii jazdcov z Maďarska, Česka a Slovenska obsadil
vo svojej triede 3. miesto. Celkovo v
tomto roku absolvoval 34 pretekov.
Tieto úspechy sú o to cennejšie,
že aj napriek tomu, že si píše klubovú príslušnosť MMK Šenkvice na
domácej trati v Šenkviciach mu vôbec nebolo umožnené trénovať a
musel trénovať na tratiach vo Vištuku, Lozorne, Stupave či Dunajskej
Lužnej. Počas sezóny trénuje na
trati dvakrát za týždeň, v utorok a
štvrtok, v piatok odchádza na preteky, ktoré sú cez víkendy. Mimo
sezóny trénuje trikrát týždenne v
posilňovni, cez víkend si ešte pridá
ľahší tréning.
Jarko je študentom 2. ročníka
SVOŠ v Modre, skĺbiť štúdium s
pretekaním je preňho určite náročné. Učí sa vraj na slušný priemer,
ako hovorí jeho otec, vzhľadom na
ten čas čo trávi nad knihami je to
dobré.
Motokros je tiež finančne náročný
šport, pri všetkej skromnosti vyjde
jedna sezóna Jarka na viac ako pol
milióna korún, len samotný motocykel stojí približne 300 tisíc.
Pokračovanie na 12. strane

