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Pezinským športovcom kraľujú karatisti
Komisia športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve spolu s redakciou Pezinčana vyhlásili, rovnako ako v
roku 2003, anketu o
Najlepšieho športovca
Pezinka za rok 2004.
Vyhlásenie výsledkov
sa tento rok konalo vo
štvrtok 3. februára v
Obradnej sieni Mestského úradu. Prítomní
na ňom boli primátor
Pezinka Oliver Solga,
viceprimátori Jozef
Chynoranský a Juraj
Pátek a predseda Ko- Spoločná fotografia najúspešnejších športovcov v roku 2004.
misie športu a mládeže
Justín Sedlák, ktorí vo svojich sa prejavilo aj na výsledkoch na- D. Baďura) čo je znakom toho, že
príhovoroch vyzdvihli nielen úspe- šej ankety, v ktorej vyhrali tri zo v Pezinku je dosť športovcov,
chy a tréningové úsilie ocenených štyroch kategórií. Jednotlivcom ktorí sú úspešní a robia dobré
športovcov, ale aj prácu a pomoc dominovali Svatava Špániková, meno nášmu mestu.
trénerov, funkcionárov a rodičov.
Organizátorov ankety potešil aj
ktorá obhájila minuloročné víťazPotešiteľné je, že na slávnost- stvo a Alexandra Horáková, na- rast počtu hlasujúcich čitateľov
nom vyhodnotení sa zúčastnila
vyše družstvo Karate klubu zví- Pezinčana, ktorí sa zapojili do
väčšina pozvaných športovcov,
ťazilo aj medzi juniorskými kolek- ankety, tento rok ich bolo vyše
chýbali len piati a zástupcovia
softbalového MaSK Pezinok. tívmi. Medzi ocenenými športov- 270. Spomedzi hlasujúcich vyžreSvedčí to o tom, že športovci si cami sa okrem niekoľkých už zná- bovala Svatava Špániková troch
ocenenie vážia a anketa má svoju mych mien (S. Špániková, F. výhercov vecných cien, ktorými
Polc, M. Kunert, P. Valka a ďalší) sú: Martin Pokojný, Svätoplukova
vážnosť.
Minulý rok bol veľmi vydarený ocitli aj niektorí mladí nádejní špor- 14, Eva Šebeňová, Puškinova 21
pre Karate klub Pezinok, jehočle- tovci (K. Alföldy, M. Komloš, súro- a Eva Šefčíková, Bystrická 8,
(pr)
novia dosiahli nejeden úspech,čo denci Kováčikovci, M. Mlynek či všetci z Pezinka.

Povedali nám

Ocenenie z rúk primátora Olivera Solgu
preberá najúspešnejšia juniorka, karatistka Alexandra Horáková.

Na záver Svatava Špániková s viceprimátorom Jozefom Chynoranským vyžrebovali troch výhercov vecných cien.

Po vyhlásení výsledkov ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2004 sme požiadali niektorých účastníkov stretnutia o zhodnotenie minuloročnej sezóny.
Oliver Solga, primátor mesta: - Som veľmi spokojný s výsledkami našich športovcov v minulom roku. Robia mestu
veľmi dobrú reklamu a prispievajú k tomu, že Pezinok sa zviditeľňuje nielen ako mesto vína ale aj kultúry a športu.Teší ma,
že sa v našom meste venuje športu veľa detí a mládeže,
všetky kluby tu majú bohatú členskú základňu. Takýmito akciami chceme vzdať našim úspešným športovcom poctu a
poďakovať i m aj za vzornú reprezentáciu mesta.
Matej Kunert: - Stal som sa majstrom Európy v skokoch za
vlekom, bol som druhý na ME v kombinácii za člnmi, takže
som veľmi spokojný. V tomto roku už prechádzam medzi dospelých takže musím hlavne poriadne trénovať, lebo tam už je
veľmi silná konkurencia.
Svatava Špániková: - Minulý rok bol pre mňa úspešný, bola
som tretia na majstrovstvách sveta. Neobhájila som síce titul z
roku 2003 ale získala som už svoju štvrtú medailu na MS. Vyhrala som tiež majstrovstvá Slovenska v semi light kontakte.
Alexandra Horáková: - Bol to môj doteraz najúspešnejší
rok, keďže som získala bronz na MS. Tento rok bude dúfam
rovnako úspešný, chcela by som získať ešte aj vyššie priečky.
Filip Polc: - Nie som so sezónou spokojný, po dobrej príprave som sa na jar pri tréningu zranil a zlomil som si lopatku.
Nestihol som začiatok sezóny a už sa potom ťažko dostáva do
tempa. Dosiahol som aspoň niekoľko dobrých čiastkových
výsledkov. Tento rok, ak stihnem začiatok sezóny, by to však
malo byť lepšie.
Lukáš Barták: - V zime som bol tri mesiace zranený a to
ovplyvnilo moju sezónu, bolo to v nej ako na hojdačke. Najväčším úspechom bolo 3. miesto na akademických majstrovstvách sveta na strednej trati a tiež v štafetách. Som tiež dvojnásobný majster Slovenska - v šprinte a na klasickej trati. (pr)
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