Aj v tomto roku sa môžu fanúšikovia motorizmu tešiť na
Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu
SLOVAKIA–MATADOR 2005,
ktoré sa uskutočnia 23. – 24.7.
na Pezinskej Babe. Na štarte v
Kameňolome by sa malo predstaviť vyše 150 jazdcov zo 14
krajín, ktorí budú súťažiť na
5100 m dlhej trati s prevýšením
280 m a 19 zákrutami. V štartovom poli bude aj kompletná slovenská špička. Okrem samotných ME budú výsledky započítané aj do Európskeho pohára,
Zóny strednej Európy, Majtrovstiev SR, ČR a Rakúska,
Česko–Slovenskej trofeje a do
ÖMV Super 100 – Berg Cupu.
Spestrením podujatia bude aj
súťaž historických cestovných a
formulových vozidiel do vrchu.
Tréning je na programe v sobotu,
prvý sa začína o 10.00 a druhý o
14.00 hod. Samotné preteky sú
na programe v nedeľu – I. kolo
od 9.00 hod., II. kolo o 13.45 hod.
Slávnostné vyhlásenie víťazov
je od 19.00 hod. v priestore par(pr)
koviska v Kameňolome.

Pezinský horský cyklista Filip
Polc obsadil v sobotu 11. júna na
pretekoch 3. kola Svetového pohára v Schladmingu 4. miesto v
disciplíne four cross čím dosiahol svoj najlepší výsledok v tejto
disciplíne vo svojej kariére. Potvrdil tak doterajšiu dobrú tohtosezónnu formu, keď v 1. kole Svetového pohára vo Vigu bol ôsmy. Priebežné poradie Svetového pohára
po 3. kolách: 1. Prokop (ČR) 80
bodov, 2. Lopes (USA) 75, 3. Gracia (FRA) 45, ... 5. Polc 38.
V sobotu 18. júna triumfoval Filip
aj v 2. kole Slovenského pohára v
(pr)
Jasenskej doline

Malokarpatské múzeum v spolupráci s Klubom šachu Pezinok
usporiadalo druhý ročník žiackeho
šachového turnaja O pohár Richarda Rétiho, na počesť významného šachistu prvej štvrtiny 20.
storočia. Konal sa 1. júna v Kultúrnom centre. Zúčastnilo sa na ňom
13 hráčov vo veku 6 – 15 rokov.
Hralo sa švajčiarskym systémom
na 7 kôl, tempom 2x15 min na partiu. Víťazom sa napokon stal Jakub Pospíchal (ZŠ Orešie) pred
Lukášom Hanúskom (ZŠ Kupeckého) a Viktorom Gschwengom
(SPŠE Bratislava).
(tl)

Motorizmus:
6. – 10.7. Medzinárodné preteky
do vrchu, Kameňolom
22. – 24.7. E.B.M. Baba

PEZINOK BASKET SHOW je
názov podujatia, na ktorom si v sobotu 11. júna mohli basketbaloví
priaznivci zaspomínať na nedávne
časy najväčšej slávy pezinského
basketbalu. V exhibičnom zápase
Old boys – Young boys sa predstavili
hráči, ktorí pre Pezinok vybojovali
niekoľko titulov majstra Slovenska a
úspešne pôsobili aj v európskych
pohároch. Diváci každého z nich pri
predstavovaní ale aj počas zápasu
odmenili srdečným potleskom, ktorý
bol ich poďakovaním za predvedené
výkony počas pôsobenia v našom
meste. A hoci výsledok nie je dôležitý, predsa len pridávame, že Old
boys, podobne ako minulý rok,
zvíťazili 112:97.
(pr)

Nováčik I. ligy,
basketbalisti MBK
Pezinok, vstupoval do tejto sezóny s jednoznačným cieľom – zachrániť sa. Po
náročnej základnej časti, keď v skupine západ bojovali o postup do finálovej skupiny, sa napokon v jej poslednom dvojkole rozhodlo o postupe Pezinčanov a tým aj o ich záchrane. Vo finálovej skupine, už pod
vedením trénera Pavla Weissa, hral
mladý pezinský kolektív uvoľnene a
zo štrnástich zápasov vyhral päť a
na domácej palubovke potrápil aj
postupujúci HBK Prievidza. Práve
finálovú časť nám zhodnotil tréner
Pavol Weiss: – Myslím si, že v klube vládne spokojnosť, nečakali sme,
že obsadíme 6. miesto, veď vlastne
už postup do tejto skupiny bol pre
nás plusom, primárny cieľ bol záchrana. Potešilo nás viacero zápa-

sov – hneď ten prvý v Petržalke, oba
zápasy s Banskou Bystricou, vlastne všetky víťazné. Sklamaním boli
oba zápasy s Trnavou a zápas s
ŠKP Bratislava. Potešili aj zápasy
proti skúseným ligovým mužstvám,
povedzme doma s Prievidzou, v
Michalovciach,či zápasy s Pov. Bystricou. Hoci sme v nich prehrali, chalani skúsených súperov potrápili.
l Aké sú vaše poznatky z doterajšieho pôsobenia pri mužstve –
na čom sa dá stavať a v čom treba
pridať?
– Keďže sme mladé družstvo a
máme možnosť dostatočne trénovať, musíme využiť tieto možnosti,
čiže hrať behavejší, fyzickejší basketbal. Nemôžeme sa spoliehať na
na postupné útoky. Behavosť a agresivita v útoku aj v obrane by mali byť
našimi devízami, to sa potvrdilo už
počas tejto sezóny. V tých zápasoch, kde sme diktovali tempo hry
agresívnou obranou a protiútokmi

V sobotu 4. júna pokračovala v pezinskej Judo hale
I.SNL mužských družstiev v džude 2. kolom. Pretekári domáceho.JC Pezinok obsadili 2. miesto,
keď porazili Martin, Trnavu aj Banskú Bystricu
zhodne 5:2 a prehrali len so Sláviou STU Bratislava, ktorá tento turnaj vyhrala. V priebežnom poradí
po 2. kole vedie 1.JC Pezinok so 14 bodmi pred
Sláviou STU (12 bodov) a B. Bystricou (10 bodov) a
je tak na najlepšej ceste opäť bojovať v play off o
najvyššie priečky.
(pr)

sa to odzrkadlilo aj na výsledku. Negatívom je disciplína, či už herná
alebo osobná, prejavuje sa to najmä
v dochádzke. Na tomto musíme popracovať, ak sa to podarí, potom sa
musí zlepšiť aj výkon družstva.
Súvisí s tým aj pracovitosť na tréningu. Všetci hráči okrem kapitána M.
Červenku sú veľmi mladí, majú perspektívu. Všetko je teda na nich, len
čo ich prístup bude zodpovedať našim požiadavkám potom nastane aj
zlepšenie.
l Nastanú v kádri nejaké zmeny? Aký cieľ máte do budúcej sezóny?
– Chceli by sme opäť byť vo finálovej skupine a tam sa posunúť o
nejaké miesto vyššie. Chceme sa
posilniť, ale myslím si, že ak by
ostala aspoň kostra súčasného kádra, tak je to reálny cieľ. O zmenách v
kádri je však ešte priskoro hovoriť.
(pr)

Futbalisti PŠC Pezinok zakončili túto sezónu III. ligy
bratislavskej skupiny na 12. mieste so ziskom 30 bodov
a skóre 38:63. Zlepšili sa tým oproti minulému ročníku o
jednu pozíciu. Dôvodov na spokojnosť však veľa nie je,
futbalisti majú stále čo zlepšovať. Hlavne ich bilancia
počas tejto jari je priam žalostná, zo siedmich domácich
zápasov získali len 4 body za jednu výhru a jednu remízu. Najmä prehra v poslednom zápase s Iskrou Petržalka 0:6 je zahanbujúca. Naopak, vonku získali v ôsmich zápasoch 12 bodov, za tri výhry, tri remízy a dve
prehry. Dojem kazia najmä tie dve prehry, v Ružinove
5:0 a v Rači 4:0. Zaujímavé je, že na jeseň to bolo
presne naopak. Doma získal PŠC 10 bodov, vonku len
4. Pezinčanom nevyšiel najmä záver súťaže, veď nebyť
víťaznej dohrávky na pôde beznádejne posledných
Veľkých Levárov, tešili by sa z víťazstva naposledy 1.
mája (v Jablonci 4:2). V zostávajúcich ôsmich zápasoch
získali totiž len 3 body za tri remízy. Veríme, že počas
letnej prestávky hráči kvalitne potrénujú a pezinskí fanúšikovia sa už na jeseň dočkajú lepších výkonov i výsledkov, ktoré právom očakávajú.
Pezinský mikroregión má viacnásobné zastúpenie v
IV. lige. Najväčšia spokojnosť je zrejme vo Viničnom,
Slovan skončil na 4. mieste (46 bodov). GFC Grinava
bodovala spoľahlivo najmä doma a so ziskom 40 bodov
obsadila 8. miesto. Ďalší dvaja zástupcovia nášho mikroregiónu tŕpli až do konca súťaže v boji o záchranu a
napokon sa im to aj so šťastím podarilo. Slovenský
Grob skončil na 11. mieste (35 bodov) a Limbach na 15.
(34 bodov).
(pr)

