V apríli absolvovali
pezinskí karatisti a
kickboxeri niekoľko
podujatí, na ktorých
potvrdili svoje kvality.
Na Majstrovstvách
Slovenska karatistov v Martine získali titul majstra: Alena Hupková
(– 58 kg, kumite), Zuzana Gregušová (– 53 kg, kumite) a družstvo
dorasteniek v kumite (A. Hupková,
Z. Gregušová, M. Kohútová). Druhé
miesta obsadili Michaela Kohútová
a Martina Poizlová, bronzové medaily vybojovali Michal Greguš a
družstvo dorastencov v kumite
(M. Greguš, A. Palčík, P. Matúšek).
Na Orinavskom pohári v Turčianskych Tepliciach zvíťazili Lukáš Gavorník (13 – 16 r., kumite) a Juraj
Holan (9 – 11 r., kata).
V 5. kole Slovenského pohára v
kickboxe v Trnave sa presadila Alexandra Horáková, ktorá zvíťazila v
light kontakte žien do 59 kg.
Kickboxeri potvrdili dobrú formu aj
na turnaji Czech open v Prahe kde
triumfovali Svatava Špániková
(light kontakt ženy, – 60 kg), Alexandra Horáková (light kontakt ženy,
– 55 kg) a Viktor Džogánik (semi
kontakt muži, – 81 kg).
(kt)

Džudisti 1.JC Pezinok sa stali
víťazom I. kola I. ligy mužských
družstiev, ktoré sa konalo v sobotu 30. apríla v bratislavskej
hale Mladosť. Obhajcovia bronzových medailí z minulého ročníka
zdolali všetkých štyroch súperov,
medzi nimi aj vlaňajšieho šampióna
Sláviu STU Bratislava.

Výsledky: 1.JC Pezinok – Dukla B. Bystrica 4:3, – ZTS Martin 6:1, – Slávia STU
Bratislava 4:3, – Slávia Trnava 5:1. Poradie po I. kole: 1. Pezinok 8 b., B. Bystrica
6, Slávia STU 4, 4. Trnava 2, 5. Martin 0.

Druhé kolo sa uskutoční 4. júna v
pezinskej Judo hale.
(pr)

Džudo:
4.6. 2. kolo SNL mužov
Judo hala
Futbal:
5.6. GFC Grinava – Stupava
hrá sa o 17.00 hod.
11.6. PŠC Pezinok – Petržalka
12.6. Slovan Viničné – Dubová
12.6. Karpaty Limbach – Jakubov
12.6. Slovenský Grob – Stupava
hrá sa o 17.00 hod.
19.6. GFC Grinava – Slovenský
Grob
hrá sa o 17.00 hod.
Motorizmus:
11. – 12.6. Majstrovstvá Slovenska v slalome automobilov, Kameňolom
Softball:
4.6. MaSK Pezinok – Crows
Košice, 10.00 hod., muži
4.6. MaSK Pezinok – Indians
Rača, 15.00 hod., muži
5.6. MaSK Pezinok – Crows
Košice, 10.00 hod., ženy
5.6. MaSK Pezinok – STU Spiders Bratislava, 15.00 hod.
ženy

Už v minulom čísle sme informovali, že volejbalistky VTC Pezinok obsadili v tomto ročníku extraligy žien konečné 8. miesto, keď im nevyšlo najmä play off, v ktorom nevyhrali ani
jeden zápas. O zhodnotenie uplynulej sezóny sme požiadali trénera
Ľuba Stražaya: – Na začiatku prípravy nás zaskočil
výpadok smečiarok. Nemečkayová sa k nám mala
pripojiť po dlhodobom zranení až 1. októbra, napokon
však vôbec nenastúpila, Ferancová sa zranila hneď v
druhý deň prípravy a s únavovými zlomeninami nohy
laborovala v podstate celú sezónu. Síce sa nám podarilo na hosťovanie vybaviť Bednárovú z Doprastavu, tá
ale nesplnila naše očakávania. Situáciu sme potom
riešili presunom ostatných hráčok. V podstate až do
konca roka sme hľadali optimálnu zostavu a v tomto
období sme tesne 2:3 prehrali niekoľko zápasov, ktoré
nám v konečnej tabuľke chýbali k tomu, aby sme do
play off išli z lepšej pozície. Najlepší volejbal sme hrali
od začiatku roka, odohrali sme výborný GALA cup,
chytili sme sa v lige a naša forma stúpala, pripravovali
sme sa na play off.
n Play off vám však nevyšlo podľa predstáv...
– Zaskočilo nás nie práve najčestnejšie konanie Slávie UK, nášho štvrťfinálového súpera. V čase keď
naša forma gradovala a dievčatá boli na súpera nabudené, využila Slávia medzeru v pravidlách a oddialila
začiatok série. To nás rozhodilo, navyše sme mali dlhú
zápasovú pauzu. Prvý zápas sme zahrali slabo, v ďalších sme sa síce zlepšili, ale už to nestačilo. Navyše
nás po prvom zápase postihli aj zdravotné problémy.
Po vypadnutí vo štvrťfinále hráčky stratili motiváciu a
prehrali sme aj ďalšie dve série.
n Aké zmeny nastanú v kádri a čo pripravujete do
novej sezóny?
– Opúšťa nás Bednárová, ktorej sa skončilo hosťovanie, odchádzajú aj Urbánková a Kollárová, Kleskeňová sa už bude venovať len trénerstvu. Do prípravy sa
zapojí mladá Rybárová z našej liahne, rátame aj s prí-

V sobotu 25. júna 2005 sa uskutoční jubilejný 10. ročník populárneho turnaja v minifutbale NOVÝ
ŽIVOT CUP 2005 – Memoriál Milana Bacigála na ihrisku TJ Baník
Pezinok na Cajlanskej ulici. Turnaj
sa začína v tradičnom čase od 8.00
hod. s predpokladaným vyvrcholením okolo 17.00 hod. na turnaji sa
zúčastní 20 mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Topoľčian, Modry,
Piešťan, Nitry a Šurian. Vzhľadom
na veľký záujem o tento turnaj z
radov pezinských športovcov sa
organizátori rozhodli umožniť štart
väčšiemu počtu domácich mužstiev
a tým prilákať na štadión čo najväčší počet divákov. Pre všetkých

chodmi viacerých hráčok, všetko sa však dorieši v najbližších týždňoch. Pripravujeme samozrejme tradičné
turnaje. V polovici septembra sa volejbaloví priaznivci
majú na čo tešiť, chystá sa nevídaný Pezinský strapec
a tiež tradičný Turnaj priateľov.
n Čo vás v uplynulej sezóne najviac potešilo a čo
sklamalo?
– Potešili ma výkony mladých hrá čok Bujdošovej a
Nestarcovej, ktoré podávali najspo ľahlivejšie výkony
a tiež ma potešil príchod mladej talentovanej nahrá-

vačky Slobodovej, ktorá najmä na jar, ke ď bola zdravá, ukázala, že môže byť prísľubom do budúcnosti.
Spoľahlivé výkony podávala aj kapitánka Lenka
Osvaldová. Sklamali ma už spomínané výpadky
smečiarok a tiež Bednárová, ktorá vôbec nesplnila, čo
sme od nej očakávali.
Spokojnosť môžem vysloviť aj s tradične dobrou prácou s mládežou v našom klube, tréneri Martiš, Grúber,
Andel, Filípek a Kleskeňová urobili výbornú prácu za
čo im patrí poďakovanie. Úprimné a srdečné poďakovanie patrí aj našim sponzorom a reklamným partnerom a všetkým, ktorí nám v sezóne nejakým spôsobom pomohli. Samozrejme vďaka patrí aj divákom,
ktorí na našich zápasoch vytvárali atmosféru, v ktorej
sa vždy dobre hralo.
(pr)

účastníkov a návštevníkov je pripravené občerstvenie. Určite nebude chýbať obľúbený guláš, slovenské pivo, vínko a nealkoholické
nápoje. Pozývame všetkých fanúšikov futbalu a dobrého športu. Príďte
povzbudiť svoje mužstvo v súbojoch o cennú trofej. Prvenstvo na
turnaji obhajuje mužstvo DEVILS
PEZINOK.
Organizátoriďakujú TJ Baník Pezinok, Mestu Pezinku a všetkým sponzorom za finančnú i materiálnu pomoc, ktorá je nevyhnutná na organizovanie takejto akcie. Zároveň vyjadrujú presvedčenie, že všetci účastníci a fanúšikovia strávia príjemný
deň so športom.
Ján Nagy

V dňoch 18. a 19. júna sa uskutoční spoločné podujatie Veteran
car clubu Pezinok a Veteran car clubu Bratislava pod názvom Bývalých 500 km slovenských a jazda pravidelnosti do vrchu Baba.
V sobotu 18. júna okolo 16. hodiny budú účastníci súťaže na historických vozidlách prechádzať cez Pezinok. V nedeľu o 9.00 hod. vystavia
nádherné historické motorky a autá na Radničnom námestí pred mestským úradom, kde si ich môžete pozrieť. O hodinu neskôr sa premiestnia do kameňolomu, tu bude pokračovať jazda pravidelnosti v týchto
šiestich kategóriach: autá vyrobené do roku 1945, autá r. 1946 – 1970,
motocykle do r. 1945, motocykle r. 1946 – 1970, automobily špeciálne,
motocykle špeciálne.
Na súťaži sa zúčastnia i zahraniční účastníci, organizátori opäť očakávajú veteránov z Čiech, Rakúska a Maďarska.
(mo)

V sobotu 11.
júna sa v športovej hale SOU
na Komenského ulici uskutoční 2. ročník
basketbalovej
exhibície s názvom PEZINOK
BASKET SHOW. Po minuloročnej
úspešnej premiére si môžu aj tento
rok basketbaloví priaznivci zaspomínať na najslávnejšie časy tohto
športu v našom meste. Podujatie
sa začne o 19.00 hod. zápasom
starých pánov, hlavný exhibičný
zápas sa začne o 20.15 hod. Účasť
na zápase už prisľúbili Lukjanec,
Kuznecov, Orgler, Mičuda či Weiss.
Okrem samotného zápasu sú pripravené súťaže zručností hráčov a
divácka súťaž. Keďže toto podujatie je jedným z príspevkov k oslavám 60. výročia basketbalu v Pezinku, organizátori chcú aspoň symbolicky oceniť aj najvýznamnejšie
osobnosti pezinskej basketbalovej
histórie. Vstupné na podujatie je 50
Sk, vstupenky je možné v predpredaji zakúpiť v predajni Stamet, u
(pr)
Jozefa Suchoňa.

V stredu 1. júna sa uskutoční v
Dome kultúry 2. ročník šachového
turnaja detí. Začiatok je o 9.00
hod.

