Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v orientačnej
cyklistike, ktoré sa konali počas
predposledného aprílového víkendu vo Vlkanovej (okr. Banská
Bystrica) sa darilo Matejovi Pilkovi. Pretekár Sokola Pezinok sa
stal v sobotu majstrom SR v
šprinte a v nedeľu na dlhej trati
obsadil 2. miesto.
(pr)

V sobotu 8.
apríla sa v pez i n s kej J u d o
hale konali majstrovstvá Slovenskej republiky dorastencov a dorasteniek v džude, na ktorých si Pezinčania počínali vynikajúco. Vo váhovej kategórii do 66
kg získal zlatú medailu Emil Cino,
ktorý všetky svoje zápasy, vrátane
finále, v ktorom porazil Nagya z
Bratislavy, vyhral na ipon. Taktiež
sa darilo aj Matejovi Čupkovi ,
ktorý si suverénne vybojoval zlato
vo váhovej kategórii do 73 kg, keď
vo finále zdolal na ipon Megela z
Rimavskej Soboty. Druhé miesto
si vybojoval Michal Kukumberg,
keď vo finále podľahol Milovi zo
Žiliny. Vo váhovej kategórii do 66
kg si 3. miesto vybojoval Matej
Bočkaj a piate miesto Jakub Čupka.
(jcp)
l V 1. kole nového ročníka 1. SNL
družstiev v džude, sa džudisti 1. JC
Pezinok predstavili na tatami Dukly
Banská Bystrica. Súťaž sa začala
hrať novým systémom, turnaje u
jednotlivých účastníkov nahradili
dvojzápasy, striedavo doma-vonku.
Pezinčania podľahli B. Bystrici 2:4 a
2:5, v oboch súbojoch bodoval Alföldi, v prvom zápase pridal bod Valovič, v druhom Vinohradský.
(pr)

Futbal:
30.4. GFC Grinava – Limbach
hrá sa o 16.00 hod.
7.5. PŠC Pezinok – FK Rača
7.5. Limbach – Rohožník
7.5. Slovan Viničné – Zohor
hrá sa o 16.30 hod.
14.5. GFC Grinava – Malacky
14.5. Slov. Grob – Limbach
hrá sa o 16.30 hod.
17.5. PŠC Pezinok – SFM Senec
hrá sa o 17.30 hod.
18.5. Slovan Viničné – Studienka
18.5. Limbach – Záhorská Ves
hrá sa o 17.30 hod.
21.5. GFC Grinava – ŠK Gajary
21.5. Slovenský Grob – Malacky
hrá sa o 17.00 hod.

Pezinská basketbalová liga je
projekt Mládežníckeho basketbalového klubu Pezinok, ktorý má za
cieľ objaviť mladé basketbalové
talenty a dať im šancu trénovať a
hrať zápasy v riadnej súťaži. V
Pezinskej basketbalovej lige štartovalo päť pezinských škôl, hrali
systémom každý s každým, doma
a vonku. Všetky školy teda odohrali osem zápasov. V súťaži mohli
nastúpiť žiaci z 5. až 7. ročníkov,
spolu sa zapojilo približne 80 žiakov, z nich 66 dosiahlo aspoň 1
bod.
Víťazom 1. ročníka Pezinskej
basketbalovej ligy sa stalo družstvo ZŠ Na bielenisku pod vedením dlhoročného basketbalového
trénera Jána Boriša. Jeho zverenci zvíťazili v šiestich zápasoch,
dvakrát odišli z ihriska porazení.
Druhé miesto v konečnej tabuľke
obsadili chlapci zo ZŠ Kupeckého,
tretie bolo družstvo ZŠ Orešie.
Ďalšie miesta obsadili ZŠ Holubyho a ZŠ Fándlyho. Konečná
tabuľka však bola veľmi vyrovnaná. Najlepším strelcom súťaže sa
stal Peter Faith zo ZŠ Fándlyho,
ktorý nastrieľal 54 bodov.
Tréner víťazov Ján Boriš nám
prezradil: "Je to dobrá myšlienka a

verím, že sa v lige bude pokračovať. V Pezinku je veľká konkurencia chlapčenských športov a vari
aj táto súťaž nasmeruje mladé talenty k basketbalu. Chcelo by to
však lepšie tréningové možnosti a
viac zápasov, určité výhrady mám
aj k záujmu detí o šport vôbec".
Slávnostné vyhlásenie výsled-

Volejbalistky VTC Pezinok vstupovali do play off zo 6. miesta, ich
súperom vo štvrťfinále bol bratislavský Doprastav. Po dramatickej sérii
pezinské hráčky zdolali súpera 3:1
na zápasy, keď sa ako veľmi dôležité ukázalo hneď prvé víťazstvo na
palubovke súpera. Na túto výhru
nadviazali hráčky dvoma úspechmi
na domácej palubovke. V semifinále narazili na favorizovanú Sláviu
UK Bratislava, ktorej síce podľahli
0:3 na zápasy, ale najmä na domácej palubovke jej sťažili cestu za
postupom veľmi dobrým výkonom.
Súperom volejbalistiek VTC v súboji

o bronz boli hráčky Žiaru nad Hronom. Séria sa začala na palubovke
Žiaru. Naše súperky domáce prostredie využili a navyše zvíťazili aj v
Pezinku a viedli už 2:0 na zápasy.
Pezinčanky však zabojovali, prekvapujúco zvíťazili v treťom zápase
v Žiari a neskôr na domácom ihrisku
po výbornom výkone vyrovnali stav
série na 2:2. V rozhodujúcom súboji
napokon zvíťazili hráčky Žiaru 3:0 a
tým si zabezpečili bronzové medaily.
Majstrom Slovenska vo volejbale
žien v tejto sezóne sa stala Senica.
(pr)

Víťazné družstvo Pezinskej basketbalovej ligy ZŠ Na bielenisku –
horný rad zľava: Samuel Barok, Jakub Vyhnálik, Milan Vízner, Dominik Grančič, Lukáš Takáč, Kristián Gál, Tomáš Krchnák, Ján Boriš –
tréner, dolný rad zľava: Jozef Harnúšek, Lukáš Horínek, Martin
Krajčovič, Michal Hančík, Ján Cipro.
Snímka Peter Belanský
kov a odovzdanie cien sa uskutočnilo v stredu 19. apríla v ŠH SOU
na Komenského ulici. Ceny jednotlivým družstvám a najlepším
hráčom odovzdávali zástupca primátora Pezinka Ing. Juraj Pátek a
štatutárny zástupca MBK Pezinok
RNDr. Ľubomír Blažek.
(pr)

V Žiline sa od 7. do 9. apríla
uskutočnil finálový turnaj o
majstra Slovenskej republiky v
basketbale mladých mužov
(hráči do 20 rokov), na ktorom
štartovali aj hráči MBK Pezinok.
Družstvo si pod vedením Justína Sedláka počínalo úspešne
a vybojovalo strieborné medaily,
keď zdolalo CON Bratislava a
Handlovú a podľahlo víťaznej
Žiline. Individuálne ocenenia
získali Marek Kozlík , ktorý sa
dostal do najlepšej päťky turnaja ALL STARS a Lukáš
Petráš, ktorý figuruje v ALL
STARS "B".
(pr)

V pezinskom kameňolome sa v sobotu 20. mája uskutočnia automobilové preteky Pezinský slalom. Ide o majstrovstvá Slovenska, jazdiť
môžu i amatéri s tuningovou úpravou. Jazdí sa na dráhe, podmienkou je,
že pretekár musí mať prilbu.
(mo)

V bratislavskej hale Mladosť sa
v sobotu 18. marca konalo 3. kolo
Pohára federácie mládeže a seniorov v karate. Pre účastníkov to
bola posledná šanca prebojovať
sa na majstrovstvá SR. Pretekári
pezinského Karate-kickbox klubu
dosiahli tieto výsledky – 1. miesto
– Alena Hupková – kumite ženy
do 60 kg, Ivan Marko – kumite
muži do 78 kg, kumite družstvá
muži (Ivan Marko, Andrej Palčík,

Michal Greguš), 2. miesto –
Adam Borovský – kumite žiaci
do 150 cm, Zuzana Gregušová –
kumite ženy do 55 kg, Andrej Palčík – kumite muži do 78 kg a v
ippon shobu bez rozdielu hmotnosti, kumite družstvá žiaci (Juraj Holan, Adam Borovský, Branislav Putec), 3. miesto – Zuzana
Zvolenská – kata dievčatá od 6
do 8 rokov.
(mh)

Organizátori 4. pezinského cyklomaratónu predlžujú termín podávania prihlášok z 12. 4. na 5. 5.
2006. Prihlásiť sa možno osobne
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, č. dv. 9, telefonicky na č. 033/6901 102 alebo
prostredníctvom e-mailu: eva.lupova@msupezinok.sk. Inštruktážne predštartové stretnutie
prihlásených účastníkov sa uskutoční v stredu 24. 5. 2006 o 17.00
hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12.
(EL)

