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Stalo sa už tradíciou, že v apríli sa
uskutočňuje Pezinská školská liga v
orientačnom behu.
V dňoch 7., 14. a
21. apríla sa bude
konať jej štvrtý ročník. Našich žiakov
uvidíme súťažiť na Oreší a na sídliskách Juh a Sever. V predchádzajúcom ročníku zvíťazila ZŠ Fándlyho
pred ZŠ Kupeckého a ZŠ Orešie. Na
tratiach súťažilo spolu 725 pezinských detí. Vďaka spolupráci s Mestom Pezinkom, Centrom voľného
času, Reviou - Malokarpatskou komunitnou nadáciou a spoločnosťami
Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa sa mohlo uskutočniť jedno z
najmasovejších podujatí pre pezinské
deti. Najúspešnejších budeme mať
možnosť vidieť na Majstrovstvách
Slovenska škôl, ktoré budú 8. - 9. júna
na Fúgelke.
Dúfame, že mladí orientační bežci
sa prebojujú do výberu Slovenska a
na Majstrovstvá sveta školských
družstiev v dňoch 23. - 29. apríla 2006
s centrom v Pezinku. Pavol Poláček

Žiaci prvého stupňa Základnej
školy na Fándlyho ulici sa v marci
zúčastnili na džudistickom tréningu
v JUDO HALE, ktorý pre nich pripravili skúsení tréneri klubu. Deti sa
oboznámili so základnými princípmi
džuda a prakticky si vyskúšali niektoré techniky a pády. Všetci si pochvaľovali tento projekt a dohodli sa
na jeho pokračovaní.
(mt)

Basketbal:
16.4. MBK Pezinok - Prievidza
17.4. MBK Pezinok - Banská
Bystrica
Futbal:
3.4. GFC Grinava - Jakubov
3.4. Karp. Limbach - Plavecký
Štvrtok
3.4. Slovan Viničné - Malacky
hrá sa o 15.30 hod.
10.4. PŠC Pezinok - Inter B
10.4. Slovan Viničné - GFC Grinava
10.4. Slovenský Grob - Záh. Ves
hrá sa o 15.30 hod.
17.4. GFC Grinava - Kostolište
17.4. Karpaty Limbach - Slovenský Grob
hrá sa o 16.00 hod.
24.4. PŠC Pezinok - Láb
24.4. Slovan Viničné - Záh. Ves
24.4. Slovenský Grob - Lozorno
hrá sa o 16.00 hod.
Hádzaná:
10.4. ŠKH Pezinok - Bojnice
16.00 hod.
24.4. ŠKH Pezinok - Vajnory
16.00 hod.
Volejbal:
6.4. VTC Pezinok
domáci zápas play off
Zápasy basketbalu a hádzanej
odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.

Snímka Miroslava Friča je zo zápasu VTC Pezinok - Forplast Komárno.

Víťazným zápasom (3:0) proti Forplastu Komárno ukončili v sobotu 5.
marca volejbalistky VTC Pezinok základnú časť extraligy volejbalistiek.
Keďže v priebehu súťaže odstúpila Snina o miesta v play off bojovalo len
deväť družstiev. Naše volejbalistky vyhrali v základnej časti päť zápasov a
v jedenástich odišli z palubovky porazené. Táto bilancia im zabezpečila 7.
miesto v tabuľke a vo štvrťfinále narazili na favorizovanú Sláviu UK Bratislava. V sérii hranej na tri víťazné zápasy pezinské volejbalistky v čase
našej uzávierky prehrávali 0:1 na zápasy, pretože začiatok tejto série posunuli pre zdravotné problémy volejbalistiek Slávie UK. Neskôr rovnaké problémy postihli aj naše hráčky. O vývoji volejbalového play off vás budeme
informovať v aprílovom čísle.
(pr)

Zimné mesiace si horský cyklista
hár, tiež nejaké preteky v Európe, ale
Filip Polc spestruje doplnkovým špor- všetko bude záležať na tom, koľko
tom - jazdou na snowscoote. Tento budem mať financií.
l Vieme, že máte svoj vlastný tím.
rok sa v dňoch 11. - 13. marca zúčastMôžete nám o ňom prezradiť niečo
nil aj na Majstrovstvách Európy vo
švajčiarskej Crans Montane. V konku- viac?
- Volá sa Filip Polc Racing Team. Zarencii vyše 100 pretekárov získal v
ložil som ho pred dvoma rokmi, keď
disciplínach slopstyle a boardercross
5. miesta, v dualslalome skončil na 5. som skončil v českom tíme Author a
nikde som nenašiel vhodné podmien- 8. mieste. V týchto dňoch sa však už
ky na ďalšie pôsobenie. Keď som
pripravuje na letnú sezónu.
chcel dostať jazdeckú licenciu musel
l Aká bola vaša zima?
som mať tímovú príslušnosť, tak som
- Bola trochu iná ako v minulých ro- založil vlastný tím. Okrem mňa sú v
koch. Nevenoval som sa až tak veľa ňom zjazdári Tomáš Pagáč a Rasťo
snowscootu, ale viac som jazdil na Pirman a dráhar Štefan Petergáč. O
bicykli. Je to výborné v tom, že som aj kompletné zabezpečenie tímu sa
cez zimu v kontakte s bicyklom, aj keď starám sám, pomáha mi len manana snehu. Vyhral som Český zimný
žérka a rodina. Je to dosť problemapohár GP snowcup, seriál pozostátické, lebo na Slovensku sa ťažko
vajúci z piatich pretekov, na ktorých
rokuje so sponzormi, firmy príliš neštartovalo vždy okolo 100 pretekárov.
podporujú extrémne športy. Mňa to
Inak som veľa trénoval, či už v posil- stojí priveľa času, ktorý by som mohol
ňovni, v bikrosovej hale, na trenažéri lepšie využiť na tréning a nemám ani
ale aj na snowscoote.
takú psychickú pohodu, akú by som
(pr)
l V súčasnosti sa však už zrejme potreboval.
chystáte na letnú sezónu...
- Mám za sebou sústredenie
zamerané na kondíciu, teraz
trénujem v domácich podmienkach, snažím sa jazdiť v
okolitých terénoch a cibriť techniku v zjazdoch. Získavam tiež
materiálne a finančné zabezpečenie na sezónu.
l Aké preteky vás čakajú
počas sezóny?
- Prioritou pre mňa je Svetový
pohár, tento rok sa skladá z
ôsmich pretekov. Chcem odjazdiť z neho čo najviac, aby
bolo výsledné umiestnenie čo
najlepšie. Samozrejme budem Filip Polc na snowscoote na Majstrovjazdiť aj Slovenský i Český po- stvách Európy v Crans Montane.

Po dlhotrvajúcej zime sa počas
veľkonočných sviatkov začali nižšie
súťaže v bratislavskom regióne.
Prvé jarné kolo sa malo hrať už 20.
marca, ale pre nespôsobilé terény sa
nehralo. Futbalisti PŠC tak začali
jarnú časť v nedeľu 27. marca, keď
na domácom trávniku zdolali Svätý
Jur 4:3.
Pezinčania zimovali na 12. mieste.
Počas zimy štartoval PŠC Pezinok v
zimnom turnaji Bratislavského futbalového zväzu, kde v konkurencii desiatich tímov skončil na 4. mieste.
Dôležitejšie ako výsledky bolo iste to,
že tréner Maroš Jakim mal možnosť
v deviatich zápasoch otestovať adeptov na pezinský dres. Z jesenného
kádra odišiel najlepší strelec Achberger, ktorý spolu s Múčkom ukončili
hosťovanie, Kuťka, Čík (obaja do
Rače), Krajčovič (do Rakúska) a
dlhodobo zranený je Pätoprstý. Do
kádra PŠC naopak pribudlo sedem
futbalistov: Berzedi, R. Hulák, B. Hulák (všetci zo SFM Senec), Kretter (z
hosťovania v Senci), Krasňanský (na
hosťovanie z Viničného), Džubák
(návrat z hosťovania v Limbachu) a
Spišák (hosťovanie z Turne nad Bodvou). Výstrahou by však malo byť, že
na zimnom turnaji skončil PŠC posledný v súťaži Fair play.
V IV. lige má štvornásobné zastúpenie Pezinský mikroregión. Najlepšie si na jeseň počínal GFC Grinava,
ktorý je na 8. mieste, Slovan Viničné
je desiaty, Karpaty Limbach zimovali
na 14. mieste a hneď za nimi je
Družstevník Slovenský Grob na 15.
mieste.
(pr)

V sobotu 12. marca 2005 prebehlo v Trnave 3. kolo ligy v karate
detí, mládeže a seniorov. Pezinskí
karatisti na tomto podujatí opäť dokázali svoje kvality a získali tieto
medailové umiestnenia: 1. miesto Alena Hupková (-60 kg, kumite,
ženy), Ivan Marko (-78 kg, kumite
muži), Michal Greguš (-72 kg, kumite dorastenci), Zuzana Gregušová (-52 kg, kumite dorastenky),
družstvo dorasteniek v kumite
(A. Hupková, Z. Gregušová, M. Kohútová), družstvo dorastencov v
kumite (A. Palčík, M. Greguš, Matúšek), 2. miesto - Michaela Kohútová (-60 kg, kumite ženy), Andrej Palčík (+72 kg, kumite dorastenci), Martina Poizlová (-170 cm,
kumite žiačky), Veronika Konečná
(kata žiačky, 12 - 14 r.), 3. miesto družstvo dorasteniek v kata (A.
Hupková, Z. Gregušová, M. Ko(zt)
hútová)

V stredu 2. marca sa uskutočnilo v
Pezinku zasadnutie spoločnosti Pro
- Hokej (riadiaci orgán ST Extraligy),
na ktorom uzatvorili základnú časť
extraligovej súťaže a informovali o
defintívnom spôsobe vyraďovacích
súbojov.
(r)

