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V apríli prebehol už 4. ročník školskej súťaže v orientačnom behu s
názvom Pezinská liga 2005. Súťaž
bola trojkolová, jednotlivé kolá prebehli 7. apríla v Grinave, 14. apríla
na ZŠ Fándlyho a 21. apríla na ZŠ
Kupeckého. V 4. ročníku Pezinskej
ligy štartovalo v ôsmich kategóriach
761 detí zo všetkých pezinských
základných škôl a osemročného
Gymnázia, štartoval aj jeden žiak zo
ZŠ v Rači. Organizátori si pochvaľovali, že za štyri roky existencie súťaže deti už vnikli do pravidiel a
organizácie orientačného behu.
Výsledky Pezinskej ligy 2005:
štvrtáčky – 1. Oľga Šedivá (ZŠ Fándlyho) 86 bodov, piatačky – 1. Klaudia Mareková (ZŠ Fándlyho) 58 bodov, šiestačky – 1. Beata Novosedlíková (ZŠ Fándlyho) 30 bodov, elita
dievčatá – 1. Pavlína Lačoková (ZŠ
Kupeckého) 113 bodov, štvrtáci – 1.
Rasťo Srnánek (ZŠ Orešie) 143 bodov, piataci – 1. Peter Škvára (ZŠ
Fándlyho) 95 bodov, šiestaci – 1.
Roman Bajcar (ZŠ Holubyho) 67
bodov, elita chlapci – 1. Mišo Tomašovič a Richard Chrappa (obaja ZŠ
Fándlyho) 103 bodov. Najúspešnejšou školou sa stala Základná škola
Fándlyho.
(pr)

Futbal:
1.5. GFC Grinava – Rohožník
1.5. Karp. Limbach – Slovan
Viničné
hrá sa o 16.30 hod.
8.5. PŠC Pezinok – SFM Senec
8.5. Slovan Viničné – ŠK Lozorno
8.5. Slovenský Grob – FK Studienka
hrá sa o 16.30 hod.
15.5. GFC Grinava – Dubová
15.5. Karpaty Limbach – FC Záhorská Ves
hrá sa o 17.00 hod.
18.5. PŠC Pezinok –ŠKP Dúbravka, hrá sa o 17.30 hod.
18.5. Slovan Viničné –FK Studienka
18.5. Slovenský Grob – Kostolište
18.5. Karpaty Limbach – GFC Grinava
hrá sa o 17.00 hod.
22.5. GFC Grinava – ŠK Plavecký Štvrtok
hrá sa o 17.00 hod.
29.5. PŠC Pezinok – Dun. Lužná
29.5. Karpaty Limbach – Gajary
29.5. Slovan Viničné – Kostolište
29.5. Slovenský Grob – Dubová
hrá sa o 17.00 hod.
Hádzaná:
15.5. ŠKH Pezinok – Trnava
16.00 hod.
29.5. ŠKH Pezinok – P. Bystrica B
16.00 hod.
Zápasy sa odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.
Motorizmus:
14. – 15.5. Majstrovstvá Slovenska v slalome automobilov, Kameňolom
27. – 29.5. Medzinárodný zraz
Mazdy, Kameňolom

V sobotu 9. apríla sa v pezinskej
Judo hale konali majstrovstvá Slovenska dospelých v džude. V konkurencii celej slovenskej špi čky sa domáci pretekári z 1. JC Pezinok prezentovali v skvelej forme. So ziskom
troch zlatých, jednej striebornej a
jednej bronzovej medaily sa naši
džudisti stali najúspešnejším mužským družstvom.
V najnižšej hmotnostnej kategórii
do 60 kg sa stal slovenským šampiónom Karol Alföldy , ktorý všetkych
svojich súperov zdolal na ipon. Milan Randl (do 81 kg) a Pavol Jurčík
(do 90 kg) sa tiež prezentovali vo
výbornej forme, presved čivo zdolali
svojich protivníkov a vybojovali pre
1. JC Pezinok tituly. Ich vystúpenie
je o to cennejšie, že sú obaja ešte
len juniori. Blízko k zlatej medaile Držitelia medailí z majstrovstiev Slovenska dospelých v džude so
mal aj Marek Valovič, ktorý v hmot- šéftrénerom Jozefom Tománkom – zľava: Marek Komloš, Milan
nostnej kategórii do 73 kg podľahol Randl, Pavol Jurčík, Marek Valovič, Karol Alföldy.
Majdánovi zo Žiliny vo finále až v
sledkami: – Som presvedčený, že o výkonoch, ktoré
predĺžení. Bronzovú medailu získal vo váhovej kategórii do 90 kg Marek Komloš, čím skompletizoval
chlapci podali budú všetci dlho hovori ť aj preto, že
pezinskú medailovú zbierku. Na šampionáte sa predpezinské džudo stále napreduje. Na skúšku som postavil na tatami aj troch dorastencov Melega, Vinostavili aj Matej Vinohradský (9. miesto), Adam Uhehradského a Uhereka a aj napriek tomu, že neboli
rek a Tomáš Meleg (obaja bez umiestnenia).
úspešní, určite budú v budúcnosti oporou nášho tíŠéftréner 1. JC Pezinok Jozef Tománek netajil vo
mu.
(sš)
svojom hodnotení spokojnosť s dosiahnutými vý-

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku vznikol v lete roku 2004 ako
nástupca stolnotenisového oddielu
ŠKP. Korene stolného tenisu v Pezinku siahajú do obdobia 30-tych
rokov 20. storočia, vtedajší oddiel
niesol názov Lokomotíva Pezinok.
Za dlhé roky prešiel oddiel mnohými
premenami, súvisiacimi najmä s kočovaním po rôznych telocvičniach.
Počas týchto rokov pravidelne účinkovali stolní tenisti v krajských súťažiach. V posledných rokoch sa
oddiel vo väčšej miere zameral na
prácu s mládežou, talentovaný Kristián Križanovič obsadil minulý rok v
celoslovenskom rebríčku 18. miesto
v kategórii mladších žiakov.
Vedenie stolnotenisového klubu
našlo veľmi dobrú podporu pre svoju
činnosť na pôde ZŠ Na bielenisku,
najmä v osobe riaditeľa školy Mgr.
Ľubomíra Štiglica. Na podporu pezinského stolného tenisu bolo v lete

2004 založené občianske združenie
s názvom OZ Stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku Pezinok (OZ STK).
Za tento krátky čas sme zorganizovali niekoľko podujatí pre žiakov pezinských škôl. V januári 2005 sa konal 3. ročník Veľkej ceny Pezinka, v
marci sme v spolupráci so školou
zorganizovali 1. ročník Veľkonočného turnaja základných škôl Pezinka
a tiež majstrovstvá regiónu Bratislava – Trnava dorastencov. V tomto
roku chceme prvýkrát usporiadať
pre deti pezinských škôl aj Vianočný
turnaj.
Samozrejme, že tréningový proces
a účasť na turnajoch a v súťažiach
vyžadujú nemalú materiálnu podporu. Okrem už spomínanej ZŠ Na
bielenisku pomohlo mladým stolným
tenistom aj Mesto Pezinok formou
príspevku z fondu športu, vďaka projektu REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie sme zakúpili pre deti

rakety a loptičky. Ešte pred koncom
školského roku budeme robiť nábor
detí 2. a 3. ročníkov ZŠ do prípravky
oddielu, v lete chceme v priestoroch
ZŠ Na bielenisku organizovať denný
stolnotenisový tábor. Najväčším plánovaným projektom je Pezinská školská stolnotenisová liga – dlhodobá
súťaž detí pezinských základných
škôl. Týmto by sme chceli pritiahnuť
deti k zdravým športovým aktivitám a
zmysluplnému využitiu voľného času. Predpokladáme, že v sezóne
2005/06 sa do týchto aktivít zapojí
150 – 200 detí.
Plány rozvoja stolného tenisu predovšetkým detí a mládeže v Pezinku
sú bohaté. Okrem odborného vedenia to však vyžaduje aj materiálne a
finančné zázemie. Potrebné financie
na zabezpečenie chodu klubu doposiaľ získavalo OZ predovšetkým z
členských príspevkov. V budúcnosti,
v súvislosti s plánovanými aktivitami,
bude však potrebné zabezpečiť väčšie finančné zdroje. Na podporu stolného tenisu detí a mládeže nám výraznejšiu finančnú pomoc prisľúbili
zástupcovia Mesta Pezinka. Takisto
sa chceme naďalej uchádzať o podporu zo strany komunitnej nadácie
Revia a oslovíme aj ďalších potenciálnych sponzorov.
Chceme osloviť rodičov, ktorých
deti majú záujem o stolný tenis (najmä ročníky 1995 až 1997), aby ich
priviedli do telocvične ZŠ Na bielenisku vždy v utorok od 18.30 – 19.30
hod. a vo štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Informovať sa môžete aj u predsedu
klubu Pavla Alexyho na tel. č. 0903
461 734, prípadne na stránke
www.ccc.sk/stkpk.
Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.
predseda klubu

