Slovenský reprezentant vo
vodnom lyžovaní, Pezinčan
Marek Mlynek
(14) sa stal majstrom Európy v
lyžovaní za člnom juniorov a
dofénov v Linköpingu. Marek,
ktorý preteká za Inter Bratislava
zvíťazil v trojkombinácii dorastencov, navyše získal striebro v skokoch a bronz v slalome, v akrobatickej jazde obsadil 5. miesto. (pr)

Majstrom Slovenska v zjazde
horských bicyklov v Jasnej sa stal
Filip Polc. Domáci šampionát, sa
uskutočnil 6. – 7. 8. a bol zároveň
aj 5. kolom Slovenského pohára, v
ktorom obsadil 23-ročný Pezinčan
2. miesto za Čechom Vlastimilom
Hynčicom. Ďalšie kolo Slov. pohára sa konalo 13. – 14. 8. v Chvatimechu, v tomto kole Filip zvíťazil.
Po 6. kole SP je celkovo na 4. mieste, aj napriek tomu, že sa zúčastnil
len na 4 kolách.
V 7. kole Svetového pohára, vo
four crosse, ktoré sa konalo počas
tretieho augustového víkendu v
Pila Vallée d´Aoste obsadil Filip 8.
miesto. V celkovom poradí SP mu
(pr)
patrí priebežná 9. priečka.

Katarína Fedorová obsadila 2.
miesto na Veľkej cene Slovenska v orientačnom behu na Silickej planine v Slovenskom krase. Pretekárka Sokola Pezinok
mala celkový čas 3:14:06. Víťazná
Češka Stehnová dosiahla výsledný čas 3:06:58, za našou pretekárkou skončila ďalšia Češka
Rufferová časom 3:14:20. Našej
pretekárke sa najviac darilo v záverečnej 3. etape, ktorú vyhrala. (pr)

Futbal:
28.8. GFC Grinava – Plav. Štvrtok
28.8. OŠK Slov. Grob – Studienka
28.8. Karpaty Limbach – Zohor
hrá sa o 17.00 hod.
4.9. Slovan Viničné – Záhoran
Kostolište
4.9. GFC Grinava – Rohožník
hrá sa o 16.30 hod.
11.9. PŠC Pezinok – MŠK Iskra
Petržalka
11.9. OŠK Slov. Grob – GFC Grinava
11.9. Karpaty Limbach – FK Studienka
hrá sa o 16.30 hod.

Slovenské seniorské softbalové
reprezentácie majú za sebou
úspešné účinkovanie na tohtoročných majstrovstvách Európy.
Mužská i ženská reprezentácia
dosiahli na ME historicky najlepšie
umiestnenia aj vďaka účasti hráčov a hráčok z MaSK Pezinok.
Muži mali svoj šampionát na prelome júna a júla (25. 6. – 3. 7.) v
Holandsku. Z MaSK Pezinok na
ňom štartovali Robin Rosenbaum, Peter Fecko, Branislav
Jurina a Marcel Prekop. Slováci
obsadili 5. miesto, hneď za silnou
štvoricou tímov (Česko, Dánsko,
Holandsko, Veľká Británia), ktorá
je v mužskom softbale dominantná. Výraznými oporami reprezentačného družstva boli R. Rosenbaum a P. Fecko, ktorí vhodne dopĺňali skúsených košických hráčov, v útoku podával dobré výkony
ďalší Pezinčan Peter Samek, pôsobiaci v bratislavskom družstve.
Celkové vystúpenie našej reprezentácie bolo zo strany trénerov
hodnotené veľmi pozitívne a to

najmä z pohľadu krátkej existencie
mužskej súťaže na Slovensku.
Ženská reprezentácia sa zúčastnila na ME B-kategórie v Prahe od
1. do 6. 8. Vo výbere boli štyri
hráčky MaSK Pezinok – Silvia
Gaštanová, Andrea Mižúrová,
Lucia Pesslová a Nina Pesslová .
Slovensko na ME vyhralo všetkých
deväť stretnutí a postúpilo do Akategórie, kde ešte nikdy nepôsobilo. O dojmy z podujatia sme poprosili Andreu Mižúrovú: Realizačný tím tvorila trojica českých trénerov pod vedením Pavla Křiváka,
ktorých skúsenosti prispeli ku konečnému víťazstvu. Prípravu na
ME sme začali už v zime, mali sme
dve sústredenia, testy a napokon
pred majstrovstvami aj prípravné
turnaje. Bolo nás tam 17 hráčok a
aj napriek vekovým rozdielom dostali príležitosť aj mladé perspektívne hráčky. Ciele na ME boli najvyššie. V družstve vládla výborná
atmosféra, povzbudzovali sme sa
navzájom. Toto bolo aj našou najväčšou prednosťou, že sme boli

Po letnej prestávke začali počas druhého augustového víkendu nižšie futbalové súťaže v Bratislavskom regióne. Treťoligový PŠC Pezinok vstúpil do
novej sezóny víťazstvom 3:0 na pôde nováčika zo
Stupavy, v 2. kole remizoval 0:0 s ŠKP Dúbravka.
Oproti minulej sezóne sa káder výrazne zmenil. Do
letnej prípravy nenastúpilo z rôznych príčin až 10
hráčov (Ondrovičovi, Pohrebovičovi, Vailingovi, Zajacovi a Spišákovi sa skončilo hosťovanie, Bacigál odišiel do Grinavy, Nižňan je zranený, M. a P. Pätoprstí
sú v zahraničí a Mihalovič nenastúpil do prípravy).
Nahradilo ich 10 nových hráčov – brankári Ján Belica
(z Podbrezovej) a Andrej Farkaš (z Vinosadov), do
poľa Marian Gabaš (z Levíc), Tomáš Novotný (z FC
Senec), Michal Machalík (z Interu), Ľubomír Šnirc (z
Rače), Vladimír Kulifaj, Imrich Nagy, Michal Pilárik
(všetci z Dubovej) a Matúš Heriban (z dorastu).
Zmena nastala aj na trénerskom poste, Maroša Jakima nahradil Peter Kučerka, jeho asistentmi budú

Začiatkom augusta sa začali
letné prípravy v ligových kluboch
volejbalistiek a basketbalistov.
Zisťovali sme ako zatiaľ prebieha
letná príprava, či sa počas nej
predstavia svojim fanúšikom v
nejakom zápase na domácej palubovke a aké zmeny nastali v kádroch. Podrobnejšie sa na obe
družstvá pozrieme v nasledujúcich číslach.

VTC Pezinok
Volejbalistky extraligového VTC
sa na prvom tréningu stretli v pondelok 1. augusta. Od 5. do 13. 8.
absolvovali sústredenie v Liptovskom Jáne, v rámci ktorého štartovali na turnaji v Liptovskom Hrádku, kde v konkurencii 12 družstiev
z Poľska a Slovenska obsadili po-

dobrý kolektív, mali sme spoločný
cieľ a ťahali za jeden povraz.Výborne nám vyšiel vstup do turnaja,
porazili sme Maďarky 23:0. S každým nasledujúcim víťazstvom
stúpala eufória, avšak aj obavy, že
príde prehra, ktorá by mohla znamenať vyradenie z ďalších bojov.
Vo finále sme porazili obávaného
súpera Rakúsko, prispela k tomu
zodpovedná hra v útoku aj v obrane. Postup do A-čka nás veľmi teší,
ale je to aj zaväzujúce, aby sme
boli o dva roky dobre pripravené,
pretože konkurencia v tejto skupine je výrazne vyššia. V Prahe sa
hrávalo na štyroch ihriskách, v
hľadiskách bývala dobrá atmosféra, poďakovanie patrí aj veľkému
počtu fanúšikov zo Slovenska.
Po úspešnom vystúpení reprezentácií pokračujú domáce súťaže mužov, žien, junioriek i žiačok
od septembra finálovými bojmi.
Prehľad domácich zápasov uvedieme v budúcom čísle v rubrike
Športový kalendár.
(pr)

Dušan Maluniak a hrajúci asistent Tomáš Novotný.
Oslovili sme trénera Petra Kučerku, aby sme sa ho
spýtali s akými zámermi prišiel do Pezinka: – Chcem
v Pezinku navodiť pravú futbalovú atmosféru, aká by
mala byť vo všetkých normálnych mužstvách. Na to
je v prvom rade treba, aby sa zlepšila disciplína
hráčov, hlavne ich dochádzka na tréningy. Ak totiž
chceme prilákať diváka na štadión a zabaviť ho, čo je
naša prvoradá úloha, musíme byť na to pripravení. S
niektorými hráčmi sme sa museli rozlúčiť, ale prišli
noví, ktorí chcú pracovať a mali by ich nahradiť. Mojím zámerom je vybudovať kostru mužstva zo skúsených dobrých hráčov a popri nich dať šancu mladým
talentovaným chlapcom z Pezinka. Je to však úloha
na dlhšie obdobie. Na rozdiel od minulých sezón
chceme káder stabilizovať, už tu nebude toľko hráčov
na hosťovaní. Káder sa bude v každom prestupovom
období dopĺňať podľa potreby. Je však aj vecou funkcionárov, aby vytvorili vhodné podmienky.
(pr)

tešiteľné 3. miesto. V ďalšom období už príprava prebieha prevažne v domácich podmienkach, spestruje ju účasť na turnajoch. Hráčky VTC sa zúčastnia na turnajoch
v Žiari nad Hronom a v Přerove, v
programe nechýbajú ani dva tradičné domáce turnaje: 10. – 11. 9.
Turnaj priateľov (zúčastnia sa Žiar
nad Hronom, Nyíregyháza a Koper) a 23. – 25. 9. Pezinský strapec, na ktorom organizátori avizujú tradične skvelú účasť. V hráčskom kádri nastali určité zmeny,
ale ešte je o nich predčasné hovoriť, keďže sa príchody a odchody
hráčok stále doťahujú.

MBK Pezinok
Basketbalisti začali prípravu v
pondelok 8. augusta. Trénerovi

Pavlovi Weissovi sa hlásili skoro
všetci hráči, ktorí ukončili minulú
sezónu. Vedenie klubu chce
mužstvo posilniť skúsenejšími hráčmi, hlavne na problémovom poste
pod košom, zatiaľ je však skoro
hovoriť o konkrétnych menách,
keďže o všetkom sa rokuje. Celá
príprava prebehne v domácich podmienkach, na hráčov však čaká
bohatý zápasový program. Prvý
prípravný zápas je v pláne 27. 8. v
Komárne. MBK Pezinok organizuje
turnaj 9. – 10. septembra, účasť
prisľúbili Levice, Banská Bystrica,
Inter Bratislava, 17. 9. je v pláne
odveta s Komárnom na domácej
pôde. Okrem toho na hráčov
čakajú turnaje v Banskej Bystrici a
v Leviciach. Cieľom klubu je hrať o
čelo 1. ligy.
(pr)

