V dňoch 21. – 23. apríla sa v
poľskom Wegrowe konal 3. ročník
Poland Open v kickboxe, na ktorom sa zúčastnili aj pretekári z Karate-kickbox klubu Pezinok. V konkurencii pretekárov zo siedmich krajín
sa Pezinčania nestratili a dosiahli
niekoľko pekných výsledkov. Svatava Špániková vybojovala v light
kontakte v kategórii do 60 kg druhé
miesto, keď vo finále podľahla dvojnásobnej majsterke sveta na body,
Alexandra Horáková získala v semi kontakte žien do 55 kg 3. miesto
a v light kontakte po semifinálovej
prehre s aktuálnou majsterkou sveta tiež 3. miesto. Pezinský karatekickbox klub v Poľsku ešte reprezentovali aj Zuzana Gregušová,
Michal Hasprún a Marek Mistrík.
V piatok 21. apríla sa konali na
Strednej policajnej škole v Pezinku
Majstrovstvá policajtov v karate.
Karate-kickbox klub Pezinok na
nich úspešne reprezentoval Michal Peniak, ktorý v kategórii nad
80 kg skončil na 2. mieste.
V sobotu 29. apríla sa v Martine
konali majstrovstvá Slovenska v
karate mládeže, na ktorých štartovalo aj šesť pretekárov z Karatekickbox klubu Pezinok. Naši zástupcovia štartovali v konkurencii
vyše 200 pretekárov z 23 klubov a
dosiahli aj niektoré medailové úspechy – Adam Borovský si vybojoval bronzovú medailu v kumite
chlapcov 12 – 14 rokov do 150 cm,
bronzovú medailu získalo aj družstvo chlapcov 12 – 14 rokov v kumite (Adam Borovský, Branislav
Putec, Juraj Holan), družstvo v
rovnakom zložení získalo tiež bronzovú medailu v kata trojíc a v kata
duo rovnako bronzovú medailu získalo družstvo v zložení Juraj Holan a Adam Borovský.
Veríme, že práve títo mladí a nádejní pretekári budú o pár rokov
dobrou náhradou za dnes už ostrieľaných a známych pretekárov
nášho klubu.
(mh)

Futbal:
28.5. PŠC Pezinok – Dun. Lužná
28.5. Viničné – GFC Grinava
hrá sa o 17.00 hod.
4.6. Slov. Grob – ŠK Gajary
4.6. Limbach – ŠK Malacky
4.6. GFC Grinava – Jakubov
hrá sa o 17.00 hod.
11.6. PŠC Pezinok – FC Ružinov
11.6. Slovan Viničné – Slov. Grob
hrá sa o 17.00 hod.
18.6. GFC Grinava – Veľké Leváre
18.6. Limbach – ŠK Gajary
18.6. OŠK Slov. Grob – Jakubov
hrá sa o 17.00 hod.

Pezinok sa v dňoch
družstiev, kde sa zarátali časy
24. – 29. apríla opäť
troch najlepších pretekárov z päťprezentoval ako mesto,
členného družstva. Veľmi cenné je
kde sú ľudia schopní na
aj 5. miesto Richarda Chrappu a 6.
najvyššej úrovni zorgamiesto Pavlíny Lačokovej. Najnizovať akékoľvek poduúspešnejšími krajinami podľa počjatie. V týchto dňoch sa
tu získaných medailí boli Švédsko
tu konali Školské maja Lotyšsko.
strovstvá sveta v orienŠkolské majstrovstvá sveta v
tačnom behu, na ktoorientačnom behu však neboli len
rých štartovalo vyše
čisto športovým podujatím. Podľa
500 pretekárov zo 17
slov P. Poláčka, je to kultúrnokrajín, medzi nimi napríšportové podujatie, mladí šporklad aj z Číny, Izraela,
tovci mali zabezpečený aj zaujíTaiwanu, ďalších primavý sprievodný program. Počas
bližne 100 ľudí tvorilo
voľného dňa boli na výlete v Bratisprievod mladých šporslave a vo štvrtok 27. apríla sa kotovcov. Naše mesto bonal Večer národov. "Pre mňa to bol
lo centrom podujatia, Branislav Iro na najvyššom stupni po pre- veľmi emotívny zážitok," hovorí P.
konal sa tu otvárací i tekoch na klasickej trati.
Snímka (mo) Poláček. "Každá krajina tu prezenzáverečný ceremoniál,
tovala národné zvyky, gastronona Radničnom námestí sa vyhla- dobre šampionát hodnotil tiež An- mické špeciality, predviedla kulsovali výsledky a v centre mesta sa drea Delphi, viceprezident ISF, túrny program. Išlo v podstate o
ktorý mal majstrovstvá na starosti. predstavenie svojej krajiny pod
konali Preteky priateľstva.
Podujatie organizovali Sloven- Pezinku sme rozhodne urobili dob- heslom: Prečo by som mal v tejto
ská asociácia športu na školách, rú reklamu."
krajine stráviť dovolenku. V podaní
Slovensko získalo na majstrov- mladých ľudí to bolo ozaj veľmi
Ministerstvo školstva SR, Mesto
Pezinok, Slovenský zväz orientač- stvách šesť medailí, Pezinčania sa spontánne a emotívne. Samozrejných športov a Klub orientačného pričinili o dve. Jediné slovenské me, ďalším veľkým zážitkom a zabehu Sokol Pezinok. Ako nám po- zlato vybojoval 14-ročný žiak ZŠ dosťučinením pre nás bolo aj odovedal Pavol Poláček, člen organi- Orešie Branislav Iro, ktorý zvíťazil vzdávanie zlatej medaily členovi
začného výboru, bolo to prvé podu- v pretekoch na klasickej trati. Bron- nášho klubu KOB Sokol Pezinok,
jatie takéhoto významu na Sloven- zovú medailu získali žiaci ZŠ Ore- Braňovi Irovi," zakončil hodnotenie
sku čo sa týka orientačných špor- šie taktiež na klasickej trati v súťaži šampionátu Pavol Poláček. (pr)
tov. "Aj napriek tomu, že sa na šampionáte zúčastnilo viac ako 600
ľudí, nevyskytli sa žiadne väčšie
Víťazom 3. šachovej ligy skupiny A 1 v ročníku 2005/06 sa stalo mužstvo
problémy, čo nás veľmi teší, keďže
Pezinka A pred Tatranom Bratislava A. O postup sa zaslúžilo 14 hráčov –
jedným z našich zámerov bolo
Ivan Jánoš, Silvio Michal, Vladimír Cambel, Ľubomír Hrnčár, Milan Beleš,
predstaviť zúčastneným mladým
Ján Srna, Anton Žáčik, Milan Kajan, Stanislav Kunák, Vladimír Navara, Stašportovcom a ich sprievodu naše
nislav Hajtmánek, Jozef Pták, Štefan Khandl, Tibor Pobuda. Cieľom
mesto a ukázať jeho krásu. To sa
mužstva v budúcom ročníku je posilniť káder a dôstojne reprezentovať
nám, myslím si, podarilo. Na zámesto Pezinok v súťaži.
klade rozhovorov s niektorými veNa spropagovanie šachu v malokarpatskej oblasti pripravuje klub v spoludúcimi výprav môžem povedať, že
práci s mestom nultý ročník memoriálu Richarda Rétiho – geniálneho šachistu, rodáka z Pezinka. Bude sa konať v nedeľu 4. júna 2006 v Dome kulsa im u nás páčilo a s organizáciou
túry. Začiatok je o 9.00 hod., všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.
(sm)
podujatia boli spokojní. Ve ľmi

Hoci vedenie MBK Pezinok dalo
pred sezónou družstvu mužov cieľ
skončiť lepšie ako v predošlej sezóne (6. miesto), napokon si Pezinčania počas celej súťaže výkonmi a výsledkami vybojovali
šancu hrať až do konca súťaže o
postup. A hoci v predposlednom
kole na vlastnej palubovke podľahli priamemu konkurentovi BK
Dolný Kubín, a obsadili 3. miesto,
so sezónou sú v MBK spokojní.
"Základnú časť súťaže sme zvládli, okrem oboch zápasov s Trnavou k spokojnosti," hodnotí tréner
Pavol Weiss. "Bez problémov
sme postúpili do finálovej skupiny
a teší ma aj to, že sme postupne
zlepšovali náš herný štýl. Naše
mladé družstvo nemôže hrať pomalý basketbal. Chceli sme hrať
agresívnejšie v obrane a dopredu
rýchly, behavý basketbal, aby sme
dali čo najviac ľahkých košov. To

sa nám darilo, potešili nás aj pochvalné ohlasy od ľudí, ktorí nepôsobia v pezinskom basketbale."
l Potom už prišla finálová časť
a boje o postup do extraligy...
– Ja si myslím, že očakávania
sme naplnili. Aj v tejto časti sme
podávali veľmi slušné výkony,
okrem zápasu v Žiline, to bol náš
asi jediný výpadok. Aj tu som spokojný predovšetkým s hrou, vo
finálovej časti sme tiež mali pozitívne ohlasy na náš atraktívny herný prejav. Toto nás teší. My sme
nedeklarovali, že chceme postúpiť, situácia sa však na základe
výsledkov vyvinula tak, že sa rozhodovalo v priamom súboji medzi
nami a Dolným Kubínom. Ten sme
prehrali, súper však vyhral zaslúžene, podal lepší výkon a jeho
družstvo bolo vyspelejšie.
l Pred sezónou aj počas nej
ste dopĺňali káder. Ako ste spo-

kojný s hráčmi, ktorí vás posilnili?
– Predsezónne posily Haviar a
Talajka potvrdili očakávania, boli
to kľúčoví hráči. Haviar svojou
rýchlosťou a agresivitou oživil rozohrávku, Talajka má veľké skúsenosti, oňho sme opierali našu hru.
Z hráčov, ktorí prišli počas sezóny
trocha sklamali podkošoví Nosáľ a
Dárius. Možno sme od nich čakali
priveľa, ale mohlo to byť spôsobené aj tým, že toto družstvo nebolo nikdy predtým zvyknuté spolupracovať s dobrým hráčom na
podkošovej pozícii. V rozbehnutej
súťaži sa na to ťažko zvyká a títo
hráči sa príliš nedostali do nášho
herného systému.
l Môžete nám prezradiť niečo
o budúcej sezóne?
– V tejto chvíli je istý len odchod Miloša Nosáľa, všetky ostatné zmeny
v kádri sa ešte len riešia.
(pr)

