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Mladý kolektív mužov MBK Pezinok postúpil ako nováčik 1. ligy basketbalistov do nadstavbovej skupiny A. O svojom postupe rozhodli
Pezinčania v poslednom dvojkole
keď zvíťazili na palubovkách Bánoviec nad Bebravou a Partizánskeho. V nadstavbovej skupine bude o
postup do basketbalovej extraligy
bojovať osem družstiev (po štyri zo
západnej a východnej základnej
skupiny) - okrem Pezinka aj Petržalka, ŠKP Bratislava, Trnava,
Považská Bystrica, Michalovce,
Prievidza a Banská Bystrica. Veríme, že naši basketbalisti získajú v
náročnej konkurencii ďalšie skúsenosti a zabojujú o čo najlepšie
umiestnenie.
(pr)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
schválilo na návrh Komisie športu a
mládeže Koncepciu finančnej
podpory rozvoja športu v roku
2005.
Pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov určených na šport z
rozpočtu mesta a nakladania s nimi
sa uplatňujú tri zásady: zásada
transparentnosti, zásada zohľadnenia členskej základne, zásada
zodpovednosti funkcionárov.
Schválená finančná podpora
klubom na rok 2005:
PŠC (futbal)
400 tisíc Sk
GFC (futbal)
110 tisíc Sk
TJ Baník (futbal)
110 tisíc Sk
MBK (basketbal)
300 tisíc Sk
ŠKH Agrokarpaty (hádzaná)
200 tisíc Sk
MaSK softballový klub 150 tisíc Sk
VTC (volejbal a tenis) 150 tisíc Sk
1.Judo club (džudo)
180 tisíc Sk
Karate
120 tisíc Sk
Taekwondo
20 tisíc Sk
Stolnotenisový oddiel (ŠKP a Slovkarpatia)
50 tisíc Sk
Orientačný beh TJ Sokol
70 tisíc Sk
Tanečný klub Charizma 40 tisíc Sk
Klub šachu
5 tisíc Sk
Potápačský oddiel Perutýn
5 tisíc Sk
Lyžiarsky klub Baba (Klub bežeckého lyžovania)
10 tisíc Sk
Spolu:
1 920 tisíc Sk
Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo
na podporu športu v roku 2005
sumu 2 230 tisíc Sk, z toho je 1 920
tisíc Sk priama finančná podpora
klubom, 230 tisíc prenájom športovej haly SOU a 80 tisíc Sk je rezerva na mimoriadne požiadavky.

Basketbal:
12.2. MBK Pezinok - Trnava
13.2. MBK Pezinok - ŠKP Bratislava
Volejbal:
29.1. VTC Pezinok - Slávia UK
19.2. VTC Pezinok - Senica
Zápasy sa odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.

Slávnostné vyhlásenie najlepších
športovcov sa uskutoční 3. februára
2005 na Mestskom úrade v Pezinku.
Určiť najlepších nebolo ľahké, veď
medzi nominovanými jednotlivcami
bolo viacero účastníkov majstrovstiev sveta, dokonca aj medailistov a
tiež niekoľko majstrov Slovenska.
Preto, rovnako ako vlani, určili len
poradie na prvých troch miestach,
ostatní boli bez poradia.
Medzi seniormi bola v jednotlivcoch ako najlepšia športovkyňa Pezinka za rok 2004 vyhlásená Svatava Špániková. Členka Karate
klubu Pezinok získala v minulom
roku niekoľko titulov na domácej
scéne ale jej najcennejším výsledkom bolo 3. miesto na majstrovstvách sveta v kickboxe v Bazi-

Viacnásobná účastníčka ankety
Svatava Špániková.

Dňa 16.1. 2005 sa uskutočnil 3.
ročník Veľkej ceny Pezinka v stolnom tenise v ZŠ Na bielenisku. Zúčastnilo sa na ňom 76 štartujúcich z
11 oddielov Bratislavského a Trnavského kraja.
Turnaj sa hral v šiestich kategóriach - starší žiaci, staršie žiačky,
mladší žiaci, mladšie žiačky, najmladší žiaci a najmladšie žiačky.
V hlavnej a najviac obsadenej kategórii starších žiakov (22 štartujúcich) sa najlepšie darilo chlapcom z
Ivanky pri Dunaji. Vo finále bol nakoniec šťastnejší René Drinka, ktorý

tesne zdolal svojho oddielového
kolegu Adama Letenaya. Veľký
úspech dosiahol náš reprezentant
Juraj Počuch, ktorý v boji o 3. miesto
zdolal Eduarda Brychtu z Relaxu
Bratislava. Víťazi ostatných kategórií: staršie žiačky - 1. Andrea
Daubnerová (Trnávka Bratislava),
mladší žiaci - 1. Lukáš Bojkovský
(STK Karlova Ves), mladšie žiačky 1. Natália Kalužná (STK Ivanka pri
Dunaji), najmladší žiaci - 1. Michal
Stehlík (STK Piešťany - Moravany),
najmladšie žiačky - 1. Kristína
Nemčovičová (STK Malacky). (ph)

GALA CUP vyhrali Maďarky
Volejbalový klub VTC Pezinok zorganizoval cez víkend 8. - 9. januára
medzinárodný volejbalový turnaj GALA CUP. Štartovali na ňom dve kvalitné zahraničné družstvá - maďarský NRK Nyiregyháza a slovinský OK
Nova Maribor - a dvaja slovenskí extraligisti MŠK Žiar nad Hronom a domáci VTC. V prvý deň odohrali družstvá po tri zápasy systémom každý s
každým, ktoré určili poradie podľa ktorého sa hralo na druhý deň. Pezinské hráčky vyhrali v prvý deň nad Žiarom 2:1 a prehrali s Mariborom i Nyiregyházou rovnako 0:3. Na druhý deň však domáce volejbalistky v semifinále A po výbornom výkone prekvapujúco zdolali Maribor 3:0, čím sa prebojovali do finále kde sa stretli s Nyiregyházou. Podľahli jej síce 0:3 ale
hlavne v druhom sete jej veľmi srdnato vzdorovali. Konečné poradie
GALA CUPU: 1. NRK Nyiregyháza, 2. VTC Pezinok, 3. MŠK Žiar nad Hronom, 4. OK Nova Maribor.
Ako sa vyjadril domáci tréner Ľubo Stražay, turnaj splnil účel a bol vhodnou prípravou na druhú časť slovenskej volejbalovej extraligy. Veríme, že
pezinské hráčky zúžitkujú nadobudnuté skúsenosti a v odvetnej časti
súťaže si do play off vybojujú čo najlepšie postavenie.
(pr)

Trojkráľové preteky v nečase
Vo štvrtok 6. januára sa konal už
šiesty ročník Mestských trojkráľových orientačných pretekov. Aj
napriek nepriazni počasia, keď po
celý deň neustále pršalo, všetko prebiehalo podľa
plánu. Žiadneho účastníka
pretekov neodradil dážď ani
silný vietor. Na
tvárach pretekárov bolo
možné vidieť
odhodlanie podať čo najlepší
výkon. Trasy
pretekov viedli

cez celý Pezinok. Štartovalo 80 pretekárov v kategóriach od detí po seniorov. Víťazi jednotlivých kategórií: M-12 - 1. Šimon Mižúr (Farmaceut Bratislava), M-14 - 1. Branislav
Iro (TJ Sokol Pezinok), M-18 - 1. Matúš Trnovec (Gym. Vazovova), M 19 1. Martin Piják (Kobra Bratislava), M
45 - 1. Vladislav Piják (TJ Sokol Pezinok), Open - 1. Katarína Sabolová
(Farmaceut Bratislava), W-12 - 1.
Marianna Sabolová (Farmaceut Bratislava), W-14 - 1. Pavlína Lačoková
(TJ Sokol Pezinok), W-18 - 1. Daniela Trnovcová (Gym. Vazovova),
W 19 - 1. Stanislava Fajtová (Gym.
Vazovova), W 45 - 1. Eva Pijáková
(bm)
(TJ Sokol Pezinok).

leji. Druhé miesto obsadil orientačný
bežec Lukáš Barták z Kobry Bratislava, ktorý na Akademických
majstrovstvách sveta vybojoval bronzovú medailu. Tretím najúspešnejším športovcom za rok 2004 sa stal
Peter Valka, ktorý sa okrem účasti
na paralympiáde môže pochváliť i 2.
miestom na majstrovstvách SR v
jednotlivcoch i družstvách. Ďalší
ocenení športovci (podľa abecedy):
Karol Alföldy, Marek Komloš, Matej
Pilka, Ondrej Piják, Martin Piják, Filip
Polc a Andrea Šišková. Najúspešnejším kolektívom sú džudisti 1.
Judo clubu Pezinok, ktorí získali
bronz v 1. SNL družstiev. Druhé
miesto obsadili extraligové volejbalistky VTC Pezinok a tretie ligoví
basketbalisti MBK Pezinok.
Zisk bronzu na MS v kickboxe bol
najväčším úspechom sezóny pre
Alexandru Horákovú, ktorá sa
stala najúspešnejšou športovkyňou
Pezinka v kategórii juniorov. Alexandra je členkou Karate klubu Pezinok,
minulý rok teda tomuto klubu prial.
Druhé miesto medzi juniormi obsadila strelkyňa Jana Mezeiová, tá
získala 2. miesto na ME junioriek v
disciplíne trap. Tretím najúspešnejším juniorom v našom meste sa stal
džudista Milan Randl. Minuloročný
víťaz tejto kategórie bol tento rok
siedmy na MS juniorov, čo je tiež
možné považovať za úspech. Ďalší
ocenení (podľa abecedy): Dušan
Baďura, Pavol Jurčík, Jakub Kováčik, Dominika Kováčiková, Matej
Kunert, Marek Mlynek a Marek Valovič. Poradie kolektívov: 1. Karate
klub Pezinok, 2. MaSK Pezinok, 3.
(pr)
ŠKH Agrokarpaty Pezinok.

MaSK hodnotil
uplynulú sezónu
V sobotu 18. decembra sa v Dome
kultúry uskutočnilo vyhodnotenie
sezóny softballového klubu MaSK
Pezinok. Tradičné koncoročné podujatie, na ktorom sa zúčastnili hráči a
hráčky klubu spolu s rodičmi, tréneri
i niekoľko pozvaných hostí, bolo
plné zábavy i uvoľnenej atmosféry.
Na začiatku sa prítomným prihovoril prezident Slovenskej softballovej
asociácie (SSA) Marcel Prekop,
ktorý vyzdvihol prácu trénerov a
hráčov klubu a zablahoželal im k
úspechom dosiahnutým v uplynulej
sezóne. Odovzdal tiež ocenenia
SSA najlepším softballistom v roku
2004. Z MaSK Pezinok boli ocenené tieto hráčky: ženy - najlepšia
nadhadzovačka: Silvia Gaštanová,
ju-niorky - najlepšia pálkarka: Nina
Pesslová, najlepšia nadhadzovačka: Beáta Bronišová, najužitočnejšia hráčka: Nina Pesslová, najlepší
tréner (v rámci všetkých kategórií):
Andrea Mižúrová. Tréneri MaSK
Pezinok ocenili tiež najlepších
hráčov jednotlivých družstiev klubu:
muži - Peter Fecko, ženy - Romana
Jurinová, juniorky - Nina Pesslová, žiačky A - Marcela Šujanová,
žiačky B - Klaudia Šťastná.
(pr)

