Jarné stretnutie s cieľom výmeny a predaja náhradných
dielcov na historické motorové
vozidlá. Miesto: Trhovisko na
Kupeckého ulici.

Klubové stretnutie držiteľov
historických motorových vozidiel. Miesto: nádvorie Zámockého parku, výstava vozidiel a
ukážková jazda mestom.

Pôvodných 500 km slovenských a jazda pravidelnosti do
vrchu na Pezinskú Babu. Organizátori: Veterán klub Bratislava, Veteran Car Club Pezinok a
Mesto Pezinok.

Jesenné stretnutie s cieľom
výmeny a predaja náhradných
dielcov na historické vozidlá.
Miesto: Trhovisko na Kupeckého ulici.

Posledné tankovanie – 6. ročník. Miesto: Radničné nám.,
Pezinok.

Dňa 3. 12. 2005 sa uskutočnil 4.
ročník futbalového turnaja o Pohár
záchranárov. Na turnaji sa zúčastnilo osem družstiev policajných a
hasičských jednotiek z Bratislavy a
okolia. Vo finále bojovali Polícia
Pezinok a Mestská polícia Pezinok,
zvítazilo oddelenie polície Pezinok
6:0 a získalo Putovný pohár záchranárov na rok 2005. Na treťom
mieste bola polícia z Bratislavy 3.
Organizátori ďakujú za pomoc a
sponzorské dary riaditeľovi Základnej školy Na bielenisku, p. Královi,
pekárňam Častá, p. Lapšanskému
z Častej a p. Turčinovi z Modry.
(HaZZ)
l Sokol Pezinok, Klub orientačného behu poriada 6. januára
2006 tradičné Trojkráľové orientačné preteky. Okrem aktívnych "orienťákov" sa na nich môže zúčastniť aj široká verejnosť. Trate
povedú širším centrom Pezinka,
štart je o 11.00 hod.
(pr)

Volejbal:
21.1. VTC Pezinok – Malacky

Džudistom 1. JC Pezinok opäť
neprialo šťastie a vo finále play off
1. SNL nezískali vytúžený titul. Po
minuloročnom bronze tentokrát
síce zápasili vo finále a získali strieborné medaily, ale ich ciele boli
vyššie. Je to už piata medaila pre 1.
JC Pezinok v poradí od roku 2001,
z toho štvrté striebro.
Dramatický finálový večer v sobotu 26. novembra v banskobystrickej hale na Štiavničkách sa začal
semifinálovým bojom Pezinčanov
s Trnavou. Naši ľahko zvíťazili 4:1,
keď body pre naše farby získali Alföldy (do 60 kg), Randl (do 81 kg),
M. Tománek (do 90 kg) a Jurčík (do
100 kg). V druhom semifinále zdolala domáca Dukla Sláviu STU Bratislava 4:3.
V súboji o 3. miesto zdolala Slávia STU Trnavu 5:2 a potom sa už
začalo finále. Naši doň vstúpili vynikajúco. Domáci neobsadili najnižšiu váhovú kategóriu a po víťazstve
Kubena v kategórii do 66 kg sme
viedli už 2:0. V ďalších zápasoch
však podľahli Valovič a J. Tománek
svojim súperom a bolo vyrovnané.
Po remízovom boji Randla podľahli
v ďalších zápasoch Jurčík Minárikovi a český džudista v našich farbách Schottl Pálkovácsovi a naši
napokon prehrali 2:4. Konečné
poradie: 1. Dukla B. Bystrica, 2. 1.
JC Pezinok, 3. Slávia STU Bratislava, 4. Slávia Trnava.
Ako videl finále šéftréner pezinských džudistov Jozef Tománek

Dorastenci 1. JC Pezinok, majstri Slovenska 2005 – horný rad
zľava: Jakub Čupka, Emil Cino, Tomáš Meleg, Miroslav Virgovič,
Matej Čupka, Martin Zagorov, dolný rad zľava: Geverg Hakobian,
Michal Kukumberg, Adam Uherek, Tomáš Sarka.
st.? "Do play off sme po troch ligových kolách postúpili z prvej
priečky s päťbodovým náskokom,
pritom sme prehrali len jeden zápas. Vo finálovom zápase s Duklou
sme sa snažili postaviť všetky váhové kategórie, takže sme posúvali
niektorých chlapcov o váhovú kategóriu vyššie. To v konečnom dôsledku spôsobilo, že J. Tománek
ml., M. Randl a P. Jurčík prehrali
svoje zápasy. Prekombinovanie
zostavy sa tentokrát nevyplatilo, o
to viac nás to mrzí, že opäť práve
na play off."

V januári tohto roku začal v našom meste činnosť Plavecký klub. V
súčasnosti je v klube už 65 detí, ktorým sa venujú tri trénerky – Naďa Urbančoková, Eva Pätoprstá a Veronika Tanková. Deti sú rozdelené do
skupín podľa veku a výkonnosti, najstaršie trénujú trikrát týždenne, mladšie deti majú tréning dvakrát za týždeň. Od začiatku nového roka sa pripravuje zväčšenie počtu tréningov, staršie deti by mali trénovať každý
deň. Tréningy prebiehajú v popoludňajších hodinách na pezinskej plavárni.
Najlepší členovia klubu už absolvovali aj súťaže, na ktorých si zmerali
sily so súpermi a dosiahli aj prvé úspechy. V októbri sa zúčastnili na medzinárodných pretekoch Štiavnický Kahanec v Banskej Štiavnici. Najlepšie výsledky dosiahli Michal Lovič (ročník nar. 1996), ktorý obsadil 2.
miesto na 100 m znak a Jakub Baričič (1995), ktorý v tej istej disciplíne
obsadil 3. miesto. V novembri štartovali pezinskí plavci na dvoch kolách
Majstrovstiev bratislavského kraja talentovanej mládeže, kde sa najviac
presadil Michal Lovič (1996), ktorý vybojoval 2. miesto na 50 m znak, 5.
miesto na 50 m voľný spôsob a 100 m voľ. sp. Trénerky však potešili aj
všetky ostatné deti, ktoré si vytvorili osobné rekordy.
(pr)

Komisia športu a mládeže pri MsZ
v Pezinku spolu s mesačníkom Pezinčan aj tento rok vyhlásili anketu o
Najlepšieho športovca Pezinka. O
víťazovi ankety môžete rozhodnúť aj
vy, čitatelia Pezinčana. Stačí keď
vyplníte hlasovací lístok, ktorý je na
22. strane a do 15. januára 2006 ho
doručíte do našej redakcie (Kultúrne

centrum, Holubyho 42, Pezinok)
alebo Alene Šindlerovej na MsÚ Pezinok, Radničné nám. 7, kancelária
prvého kontaktu na prízemí. Z vyplnených anketových lístkov vyžrebujeme troch čitateľov, ktorí dostanú
vecné ceny. Vyhlásenie výsledkov
ankety sa uskutoční na MsÚ Pezinok začiatkom februára.
(pr)

O týždeň skôr, v sobotu 19. novembra, vynikajúco zabojovali
dorastenci 1. JC Pezinok na záverečnom kole národnej dorasteneckej ligy v Trnave a získali titul
majstra Slovenskej republiky. V
celkovom hodnotení predstihli
druhé Michalovce o 56 a tretiu
Žilinu o 112 bodov. Výkon celého
družstva v záverečnom kole vyzdvihol aj klubový šéftréner Jozef
Tománek. K úspechu mladým džudistom blahoželal tiež primátor
mesta Oliver Solga.
(mt, pr)

V stredu 7. decembra vyhlásil
Slovenský strelecký zväz najúspešnejších športovcov za rok
2005. V desiatke ocenených bola aj 20-ročná Pezinčanka Jana
Mezeiová. Členku klubu SŠŠR
MV SR Bratislava, ktorej hlavnou disciplínou je trap, ocenili už
tretíkrát. Podobné ocenenie získala už v rokoch 2002 a 2004.
(pr)

Súčasný prezident a tréner VTC
Pezinok Ľuboš Stražay sa po novembrovej konferencii Slovenskej
volejbalovej federácie (SVF) stal
novým predsedom súťažnej komisie SVF. Do funkcie oficiálne nastúpi 1. mája 2006, od tohto dňa
ukončí aj svoje pôsobenie ako prezident a tréner VTC Pezinok. Aké
zmeny tento krok prinesie v pezinskom volejbale budeme aktuálne
informovať.
(pr)

