Volejbalistky VTC Pezinok nestačili vo finále Slovenského pohára na bratislavskú Sláviu UK..
Vo finálovom súboji jej v sobotu
18. februára podľahli v Hnúšti 0:3.
Hoci výsledok sa zdá jednoznačný, najmä v prvých dvoch setoch
Pezinčanky favorizovaného súpera potrápili.
Už v minulom čísle sme informovali, že účasťou vo finále Slovenského pohára si Pezinčanky vybojovali aj účasť vo finále ČeskoSlovenského pohára. To sa uskutoční 11. – 12. marca v Pezinku. V
sobotu 11. 3. o 15.00 hod. bude
bojovať o finále VTC Pezinok proti
KP Brno, o 17.00 hod. nastúpi Slávia UK proti Olympu Praha. V nedeľu 12. 3. je o 11.00 hod. na programe zápas o 3. miesto a finále
Česko-Slovenského pohára vo
volejbale žien sa uskutoční o
14.00 hod. Turnaj sa odohrá v ŠH
SOU na Komenského ulici.
(pr)

V nedeľu 22. januára sa v Nitre
konal Pohár kniežaťa Pribinu v
karate mládeže. Štartovali na ňom
aj pezinskí karatisti, ktorí dosiahli
nasle dovné umi estnenia: 1.
miesto – Zuzana Zvolenská, 2.
miesto – Adam Borovský, družstvo kumite (Matúš Kováč, Peter
Káčer, Braňo Putec), 3. miesto –
družstvo kata (Adam Borovský,
Juraj Holan, Braňo Putec).
Ďalšie podujatie, Slovenská liga
v karate, sa konalo 5. 2. v Banskej
Bystrici. Aj tu potvrdili pezinskí karatisti svoje schopnosti keď získali
tieto umiestnenia: 1. miesto –
Ivan Marko (kumite sanbon shobu, 1. dan), 2. miesto – Alena Hupková (kumite sanbon shobu, 1.
dan), družstvo kata (Adam Borovský, Juraj Holan, Braňo Putec), 3.
miesto – Michal Peniak (kumite
sanbon shobu, 2. dan), Zuzana
Gregušová (kumite sanbon shobu, 1. dan), Adam Borovský (kumite sanbon shobu, 5. kyu), Michal Peniak (kumite ippon shobu,
2. dan), družstvo kumite (Juraj
Holan, Matúš Kováč, Braňo Putec).
(zt)

Volejbal:
4.3. VTC Pezinok – Malacky
hrá sa v hale VTC
Basketbal:
4.3. MBK Pezinok – Legato Svit
5.3. MBK Pezinok – Michalovce
hrá sa v hale SOU

Vo štvrtok 16. februára sa na mestskom úrade uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie ankety o najlepšieho
pezinského športovca roku 2005.
Anketu mali už tradične pod patronátom Komisia športu a mládeže
pri mestskom zastupiteľstve a mesačník Pezinčan. Športovcov privítal a za minuloročné úspechy im v
mene mesta poďakoval primátor
Oliver Solga. Úspechy ocenených
športovcov ocenil vo svojom príhovore aj predseda Komisie športu a
mládeže Justín Sedlák.
Najúspešnejším pezinským športovcom v roku 2005 sa stal 18ročný džudista Milan Randl. Člen
1. Judo clubu Pezinok obsadil v
minulom roku 5. miesto na
majstrovstvách Európy džudistov
do 23 rokov v Kyjeve, vyhral tiež
jeden z juniorských turnajov Akategórie. Stal sa aj majstrom Slovenska juniorov i seniorov. Nasledujúcich päť miest v rebríčku ankety obsadili členovia Karatekickbox klubu Pezinok – 2. miesto
získala dvojnásobná bronzová
medailistka z MS v kickboxe v Niagara Falls Svatava Špániková a
3. miesto tiež účastník týchto MS
Michal Peniak. Karate-kickbox
klub sa stal aj najúspešnejším pezinským seniorským kolektívom.
Ocenení boli aj 1. Judo club Pezinok a Klub orientačného behu
Sokol Pezinok.

V juniorskej kategórii dominovali
členovia Karate-kickbox klubu
Pezinok. Zvíťazila dorastenecká
majsterka Európy z minulého roku
Alexandra Horáková . Okrem
titulu európskej šampiónky si
veľmi cení účasť na majstrovstvách sveta v Niagara Falls kde
sa síce neumiestnila ale už len
prebojovať sa tam bolo veľmi
ťažké. Saša získala v minulom
roku tiež dva tituly majsterky Slovenska. Druhé miesto obsadila
Zuzana Gregušová a na treťom
mieste sa umiestnil Michal Greguš . Spomedzi kolektívov získal
najvyššie ocenenie 1. Judo club,
ďalšie priečky obsadili Tanečné
centrum Charizma a PŠC Pezinok .
Po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien pozval primátor všetkých prítomných športovcov a trénerov na malé občerstvenie do
mestskej vínotéky, kde pri slávnostnom prípitku zazneli z úst trénera mladých futbalistov PŠC Pezinok JUDr. Juraja Markoviča v mene ocenených športovcov pochvalné slová na adresu primátora
a predstaviteľov mesta nielen za
zorganizovanie podujatia, ale najmä za všestrannú podporu športu
a spoluprácu Mesta a športových
klubov, ktorú považuje za najlepšiu
aj z dlhodobého časového horizontu.
(pr)

Denník Šport uverejnil vo štvrtok 26. januára rozsiahly rozhovor s
Andrejom Lukjancom, bývalým basketbalistom Pezinka. Rodák z
ukrajinského Mariupoľu prišiel do nášho mesta v roku 1990 a ako hráč
tu pôsobil dvanásť rokov. Toto 36-ročné krídlo bolo pri všetkých najvýznamnejších úspechoch pezinského basketbalu. Získal s ním sedem
titulov majstra SR, trikrát vyhral Slovenský pohár, získal aj bronzovú
medailu z posledného ročníka federálnej ligy. V pezinských farbách
odohral aj nespočet zápasov v európskych pohároch. Neskôr pôsobil
v Rakúsku, Maďarsku a Českej Republike. V súčasnosti hrá za Casta
SPU Nitra.
V spomínanom článku sa Andrej vyznal aj zo svojich spomienok na
Pezinok: "Bola to úžasná partia. V Pezinku som prežil všetko, čo človeka môže asi v živote stretnúť. Radosť z titulov. Vstup na európsku
pohárovú palubovku. Atmosféru, akú dokázali utvoriť iba naši fanúšikovia. Aj búrlivé noci a ťažké-preťažké rána po nich. Radosť na palubovke i v živote. Objavovanie samého seba, spoznávanie priateľov, i
tých na druhej strane. Aj sklamania. Poučenia, životné facky na obe
líca, ale aj podanie pomocných rúk."
V ďalšej časti článku sa Lukjanec snažil vyjadriť čo preňho Pezinok
znamená: "Pezinok? Nie som taký výrečný, aby som slovami vypovedal, čo pri tom cítim. Nebol to profesionálny klub v pravom slova
zmysle. Skôr mal v sebe akúsi domácu atmosféru. Nikde inde som sa s
takou nestretol. Pripomínalo mi to domov. Ako keď ráno vstanete, v
pyžame prejdete zo spálne do kuchyne a sadnete si k šálke čaju." (pr)

1. Milan Randl
1. Judo club Pezinok
2. Svatava Špániková
Karate-kickbox klub Pezinok
3. Michal Peniak
Karate-kickbox klub Pezinok
4. Andrej Palčík
Karate-kickbox klub Pezinok
5. Marek Mistrík
Karate-kickbox klub Pezinok
6. Andrea Šišková
Karate-kickbox klub Pezinok
7. Pavol Jurčík
1. Judo club Pezinok
8. Karol Alföldy
1. Judo club Pezinok
9. Marek Valovič
1. Judo club Pezinok
10. Peter Valka
(stolný tenis)

1. Alexandra Horáková
Karate-kickbox klub Pezinok
2. Zuzana Gregušová
Karate-kickbox klub Pezinok
3. Michal Greguš
Karate-kickbox klub Pezinok
4. Rajsa Omarová
1. Judo club Pezinok
5. Peter Kocourek – Nikola
Marešová
TC Charizma
6. Pavlína Lačoková
KOB Sokol Pezinok
7. Branislav Iró
KOB Sokol Pezinok
8. Matej Vinohradský
1. Judo club Pezinok
9. Miroslav Virgovič
1. Judo club Pezinok
10. Lukáš Somík – Petronela
Pivarčiová
TC Charizma

1. Karate-kickbox klub Pezinok
2. 1. Judo club Pezinok
3. Klub orientačného behu
Sokol Pezinok

1. 1. Judo club Pezinok
2. Tanečné centrum Charizma
3. PŠC Pezinok

Na záver slávnostného vyhodnotenia ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2005 vyžrebovala najlepšia juniorská športovkyňa Alexandra Horáková troch
výhercov spomedzi hlasujúcich
občanov. Šťastie sa usmialo na:
Jakuba Dikeja, Suvorovova 8,
Pezinok, Ivetu Kocourkovú, Svätoplukova 2, Pezinok a Valériu
Dikejovú, Suvorovova 8, Pezinok.
Všetci traja si môžu vecnú cenu
vyzdvihnúť v redakcii Pezinčana,
Dom kultúry, Holubyho 42.
(r)

