Som športový fanúšik a pozorne
sledujem športové dianie nielen v
rámci Slovenska ale aj v Pezinku. V
minulom čísle Pezinčana ma zaujali výsledky ankety o Najlepšieho
športovca Pezinka za rok 2005.
Nechcem znižovať kvalitu ocenených športovcov, určite sa na svoje
výsledky v minulom roku poriadne
natrápili, ale medzi ocenenými športovcami mi predsa len niekto chýba. Veď napríklad Marek Mlynek sa
stal majstrom Európy vo vodnom
lyžovaní, informoval o tom aj Pezinčan, výborné výsledky dosiahol
aj ďalší vodný lyžiar Matej Kunert a
možno by sa našli aj iní Pezinčania,
ktorí dosiahli vynikajúce športové
výsledky. Neviem, aké sú kritériá
pri vyhodnocovaní tejto ankety.
Všimol som si však, že všetci ocenení športovci majú pezinskú klubovú príslušnosť.
Anketa o najlepšieho pezinského
športovca by podľa môjho názoru
mala slúžiť na morálne ocenenie
jednotlivých športovcov a ako poďakovanie za ich výborné výsledky a
reklamu, ktorú nášmu mestu robia.
Myslím si preto, že by v nej mali byť
zahrnutí všetci športovci, ktorí bývajú v Pezinku, bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Zoberte si príklad
z futbalu alebo hokeja, tam sa do
hodnotenia zaraďujú všetci športovci, aj tí, ktorí pôsobia v zahraničí.
Predsa ide o hodnotenie výkonov
športovcov, nie klubov. Malo by to
byť aj v záujme mesta, resp. organizátorov ankety, veď títo športovci
nám robia reklamu a mesto by ich
malo oceniť a dať mládeži za vzor.
(js)

Volejbal:
2.4. VTC Pezinok – Slávia UK
7.4. VTC Pezinok – Slávia UK
(prípadný 4. zápas)
16.4. domáci zápas o umiestnenie
21.4. príp. 4. zápas o umiestnenie
hrá sa v hale VTC
Basketbal:
1.4. MBK Pezinok – Žilina
2.4. MBK Pezinok – Dolný Kubín
hrá sa v hale SOU
Futbal:
2.4. PŠC Pezinok – Inter "B"
2.4. Slovan Viničné – Malacky
hrá sa o 15.30 hod.
9.4. PŠC Pezinok – ŠK Láb
9.4. Limbach – Veľké Leváre
9.4. Slovenský Grob – Lozorno
hrá sa o 15.30 hod.
16.4. GFC Grinava – Slov. Grob
16.4. Slovan Viničné – Gajary
hrá sa o 16.00 hod.
23.4. PŠC Pezinok – Jablonec
23.4. Slovan Viničné – Plavecký
Štvrtok
23.4. Karpaty Limbach – Lozorno
23.4. Slov. Grob – Rohožník
hrá sa o 16.00 hod.
30.4. GFC Grinava – Limbach
hrá sa o 16.00 hod.

Športová hala SOU na Komenského ulici bola v dňoch 11. – 12. marca
dejiskom 4. ročníka finálového turnaja Česko-slovenského pohára volejbalistiek. Štartovali na ňom finalisti národných pohárov – VK KP Brno a PVK
Olymp Praha z Česka, Slovensko zastupovali Slávia UK Bratislava a domáci VTC Pezinok. V prvom semifinále narazili Pezinčanky na českého
majstra KP Brno, ktorému podľahli 1:3. "S výkonom dievčat som bol nadmieru spokojný, aj napriek prehre," hodnotí tréner Ľubo Stražay. "S vysokým favoritom sme hrali vyrovnaný zápas, získali sme aj set. Ukázalo sa
však, že náš mladý kolektív ešte nemá toľko skúseností a nie je ešte dostatočne herne vyzretý. My sme ale tento turnaj poňali aj ako naberanie skúseností a výbornú prípravu pred blížiacim sa play off a to tento zápas splnil." V
druhom semifinále zdolal Olymp Praha Sláviu UK po boji 3:2. V nedeľňajšom súboji o 3. miesto teda na seba narazili dvaja slovenskí účastníci.
Slávia UK v ňom zdolala VTC Pezinok hladko 3:0. "Zahrali sme veľmi zle,
dievčatám akoby chýbala motivácia. Bol to ale aj akýsi test pred play off či
sme schopní podať v krátkom čase dva dobré výkony za sebou," zhodnotil
súboj Stražay. V českom finále zdolal Olymp Praha Brno 3:1 a získal Česko-slovenský pohár. Najlepšou Pezinčankou na turnaji sa stala Lenka Osvaldová, objavom turnaja bola Paula Kubová. Prítomní volejbaloví odborníci
sa vyjadrili, že tento ročník mal zatiaľ najvyššiu športovú úroveň, pezinských
organizátorov však určite potešili aj slová chvály na ich adresu: "Organizačne všetko klapalo na sto percent. Všetci boli spokojní, stretli sme sa len s
pozitívnymi ohlasmi. Poďakovanie patrí celému desaťčlennému organizačnému tímu, ktorý sa na príprave a priebehu podujatia podieľal," zhodnotil Ľ.
Stražay.
(pr)

V utorok 14. marca sa konala výročná členská schôdza futbalového oddielu PŠC Pezinok, na ktorej si delegáti vypočuli správu o
činnosti klubu od poslednej členskej schôdze, správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2006.
V závere tréneri informovali o príprave seniorov a mládežníckych
mužstiev na jarnú časť súťaže. Na
rokovaní bol prítomný aj primátor
mesta Mgr. Oliver Solga.
Správa o činnosti niekoľkokrát
vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s
vedením mesta a mestským zastupiteľstvom, ktoré pomáhajú rozvoju

futbalu finančným príspevkom z
fondu športu.
Jedným z bodov programu bola aj
voľba nového výboru futbalového
oddielu. Delegáti schválili rozšírenie výboru z 5 na 7 členov. V tajných voľbách boli zvolení: Jozef
Chynoranský, Vladimír Kinder,
Juraj Markovič, Marián Janas,
Dušan Maluniak, Roman Slezák,
Dušan Berzedi.
Na prvom zasadnutí výboru bol
za nového predsedu zvolený Vladimír Kinder, za podpredsedu Juraj Markovič a za tajomníka Dušan Berzedi.
(JCH)

V priestoroch Mestského múzea v Pezinku sa 3. marca uskutočnila vernisáž výstavy 60 rokov pezinského basketbalu. Hold obľúbenému športu v našom meste prišli pri tejto príležitosti vzdať zakladajúci členovia,
priaznivci basketbalu i početní hostia. O zaujímavú výstavu sa postarali
organizátori na čele s Justínom Sedlákom a pracovníkmi múzea. Dlhoročné pôsobenie v pezinskom basketbale na stretnutí priblížil bývalý tréner Ing. Richard Frimmel. Výstava mapuje históriu basketbalu v našom
meste od jeho začiatkov pomocou výstrižkov z novín a fotografií, každému
desaťročiu je venovaný aj osobitný článok, v ktorom je stručne popísaná
činnosť klubu v tých rokoch. Zaujímavosťou sú aj hráčske dresy z rôznych
období, nájdeme tu dresy zo šesťdesiatych rokov i tie, v ktorých boli vybojované majstrovské tituly v nie tak dávnej slávnej ére. Túto etapu pripomína tiež niekoľko medailí a pohárov, ktoré získali pezinskí basketbalisti
za víťazstvá v slovenskej lige a v pohári.
(r)

Futbalisti PŠC Pezinok začali s
prípravou na jarnú časť sezóny 10.
januára pod vedením trénerskej
dvojice Peter Kučerka, Dušan Maluniak. Striedali okolité terény,
ihrisko a telocvičňu. Spestrením
bolo od 1. do 4. februára sústredenie v hoteli Eva vo Svätom Jure.
Počas prípravného obdobia odohrali naši futbalisti štrnásť zápasov,
sedem vyhrali a rovnaký počet prehrali. Ich sily preverili aj druholigisti
zo Senca a Šale či maďarský Eger.
Od 21. januára družstvo štartovalo
na Zimnom turnaji BFZ, ktorý sa
odohral na umelej tráve v Senci.
Káder opustilo osem hráčov (Bednárik, M. Pätoprstý, Mihalovič,
Hromník, B. Hulák, Krasňanský,
Šnirc a Pilárik), nahradili ich piati
noví – Vladimír Kinder, Štefan
Maťaš, Marek Goga (všetci z Rakúska), Jaroslav Halahija (z FC
Senec) a Ivan Lučkai (z Čane).
Dlhotrvajúca zima spôsobila veľa
problémov aj futbalistom vo všetkých súťažiach. Okrem komplikácií
v zimnej príprave bolo treba odložiť
prvé jarné kolo nižších súťaží v
našom regióne. Hráči PŠC Pezinok tak odohrali prvý jarný zápas
až v nedeľu 26. marca na ihrisku
FC ŠKP Dúbravka, kde zvíťazili
0:1. Veríme, že futbalisti PŠC budú
v dobrých výsledkoch pokračovať
a potešia náročného pezinského
diváka viac ako na jeseň. (db, pr)

Karate kickbox klub Pezinok zaznamenal ďalší úspech na slovenskej scéne. V 4. kole Slovenského
pohára, ktoré sa konalo 11. marca
v Nových Zámkoch a zúčastnila sa
na ňom celá slovenská elita z 27
klubov, opäť potvrdili pretekári
nášho klubu, že patria medzi slovenskú špičku. Svojimi výsledkami potešili nielen seba a trénera
ale hlavne mesto Pezinok, o ktorom sa už dávnejšie hovorí v kruhoch kickboxerov ako o bašte
kickboxu na Slovensku. Tu je
prehľad najúspešnejších umiestnení Pezinčanov – ženy, semi a
light kontakt: Zuzana Gregušová – 1. miesto semi kontakt a 2.
miesto light kontakt do 54 kg, Alexandra Horáková – 1. miesto
semi kontakt a 2. miesto light kontakt do 57 kg, Svatava Špániková
– 1. miesto semi kontakt a 1.
miesto light kontakt do 63 kg, Michal Peniak – 1. miesto semi kontakt a 1. miesto light kontakt nad
91 kg, Ivan Marko – 1. miesto
semi kontakt do 81 kg, Peter Nemilý – 2. miesto light kontakt do 67
kg, Marek Hajtmánek – 3. miesto
light kontakt nad 91 kg, Miloš Mihály – 3. miesto light kontakt do 64
kg, Marek Mistrík – 3. miesto light
kontakt do 81 kg.
(mh)

