¼ubo Stražay opúša po 19 rokoch trénerskú lavièku VTC Pezinok
Poslednú májovú sobotu sa
konali v Rimavskej Sobote Majstrovstvá Slovenska starších
žiakov a žiačok v
džude. Zúčastnilo sa na nich 242
borcov z celého Slovenska. Boli
medzi nimi aj Pezinčania, ktorí si
vybojovali štyri prvé, jedno druhé a
tri tretie miesta.
Zlaté medaily získali Jana Hupková, Roman Uhlárik (do 46 kg),
Adam Mackovčin (do 42 kg) a Patrik Švábek (do 34 kg). Na druhom
mieste sa umiestnil Jakub Klamo
(do 34 kg), na treťom – Roman Oravec (do 55 kg), Robert Hotový (do
38 kg) a Adam Juráček (do 60 kg).
V prvú júnovú sobotu sa konalo aj
2. kolo 1. ligy mužských družstiev.
Džudisti 1. JC Pezinok sa predstavili opäť na súperovom tatami, na
Slávii STU Bratislava. V prvom súboji prehrali 3:4 (bodovali Valovič,
Randl a Jurčík), v druhom boli
úspešnejší a zvíťazili 4:3 (body získali Valovič, Randl, Tománek a Jurčík). V priebežnom poradí sú Pezinčania na 5. mieste s 2 bodmi.
(mo, pr)

Pretekári z Karate-kickbox klubu
Pezinok opäť potvrdili svoje kvality
na majstrovstvách Slovenska konaných 20. mája v Púchove. Piati pretekári tu získali sedem medailí:
Ivan Marko zvíťazil v kumite muži
sanbon shobu do 78 kg, v kumite
ippon shobu obsadil 3. miesto a bol
aj členom družstva, ktoré získalo
zlato v kumite (spolu s ním aj Andrej Palčík a Michal Greguš), Andrej Palčík vybojoval dve strieborné medaily – kumite sanbon
shobu do 78 kg a kumite ippon shobu, Zuzana Gregušová obsadila v
kumite žien do 60 kg 2. miesto a
Alena Hupková v tej istej kategórii
3. miesto.
Títo štyria medailisti reprezentovali v dňoch 2. – 4. júna Slovensko
na majstrovstvách Európy, ktoré sa
konali v Bratislave. Pezinský tréner
Miroslav Horák bol na týchto
majstrovstvách zároveň hlavným
trénerom pre kumite.
(mh)

Pezinčan Filip Polc obsadil
počas prvého júnového víkendu na
pretekoch Svetového pohára (SP)
vo Willingene 8. miesto v zjazde, čo
je doteraz jeho najlepšie umiestnenie v tejto disciplíne v SP. Po operácii kolena v zime absolvoval 24ročný Filip dobrú prípravu v rakúskom tíme Gravity Group a jeho tohtosezónne výsledky signalizujú návrat do svetovej špičky, z ktorej v
predchádzajúcich sezónach vypadol pre zranenia.
(pr)

Volejbalistky VTC Pezinok majú za
sebou jednu z najúspešnejších sezón za posledné roky. V slovenskej
extralige obsadili 4. miesto, hrali vo
finále Slovenského pohára, na finálovom turnaji Česko-Slovenského
pohára, dve hráčky (Stankovianska
a Viestová) sa dostali do užšieho
výberu Slovenskej reprezentácie.
Navyše dievčatá svojimi výkonmi
lákali do volejbalovej haly početný
zástup fanúšikov. Zaujímalo nás,
ako je so sezónou spokojný prezident VTC a tréner Ľubo Stražay (na
snímke), ktorého sme poprosili o
rozhovor:
l Do sezóny ste vstupovali s
hodne pozmeneným kádrom. Ako
z tohto pohľadu hodnotíte základnú časť extraligy?
– Máte pravdu, do kádra pribudli
niektoré nové hráčky a družstvo už v
príprave naznačovalo vyššiu kvalitu
oproti minulému ročníku. Spočiatku
nám však chýbala zohratosť, aj preto sme niekoľko zápasov prehrali
tesne 2:3, čo nás mrzelo, veď vyhrať
1-2 z týchto zápasov, tak by sme boli
v tabuľke vyššie. Po novom roku
sme začali hrať skutočne veľmi
dobrý volejbal, napokon to stačilo na
6. miesto v druhej časti súťaže.
l V play off ste najskôr narazili
na bratislavský Doprastav...
– My sme si Doprastav želali. Bola
to veľmi ťažká séria, Dva dni pred jej
začiatkom sa zranila Stankovianska,
ale veľmi dobre ju nahradila Orviská
a my sme vyhrali prvý zápas série,
ktorý sa neskôr ukázal ako kľúčový.

Na aprílových školských majstrovstvách sveta v orientačnom
behu, ktorých centrom bol Pezinok,
zaznamenalo aj naše mesto veľký
úspech. Majstrom sveta na klasickej
trati sa stal člen TJ Sokol Pezinok,
klub orientačného behu, Braňo Iro.
Okrem tohto skvelého výsledku sa
ešte na skrátenej trati umiestnil v
prvej desiatke a v súťaži družstiev
získal so svojími spolubežcami z
družstva ZŠ Orešie bronzovú medailu. Do súťaže družstiev sa započítavali najlepšie výsledky členov
tímu na klasickej aj skrátenej trati.
Okrem Braňa tvorili ešte družstvo
ZŠ Orešie aj Jakub Dikej, Peter Holíček, Tomáš Sokolík a Martin Miškovič.
Ôsmak z Orešia nie je príliš výrečný, prezradil nám však, že jeho
cesta k orientačnému behu bola
vcelku jednoduchá: " Na našu školu
prišiel pán Bilobžickij s tým, že klub
orientačného behu usporadúva Pezinskú ligu. Náš učiteľ nás prihlásil
celú triedu, mne sa to zapáčilo a už
som pri orientačnom behu ostal.
Páči sa mi na ňom všetko. Mám tam

V sérii sme predviedli okrem jedného zápasu vynikajúce výkony,
hráčky zvládli
taktické zámery a
najmä vo štvrtom
zápase sme súpera deklasovali. V semifinále so
Sláviou UK v hráčkach asi prevládlo
menšie uspokojenie po postupe a
navyše je v nich stále podvedomie,
že so Sláviou sa dá len ťažko vyhrávať. Slávia má určite lepšie a skúsenejšie družstvo, ale my sme nemali
čo stratiť. S našimi výkonmi v semifinále však nie som príliš spokojný.
Séria o 3. miesto so Žiarom nad Hronom priniesla opäť výborný volejbal
s vynikajúcou diváckou kulisou. Prvé
dva zápasy sme, bohužiaľ, tesne
prehrali. Do tretieho zápasu sme išli
s tým, že už nie je čo stratiť a vyhrali
sme 3:0, taktiež sme jasne dominovali vo 4. zápase na domácej pôde a
vyrovnali sme na 2:2. Do rozhodujúceho duelu sme išli s istým očakávaním. Opäť sa hral dobrý volejbal,
diváci videli zaujímavý zápas. Žiaľ,
výrazne nás poškodil rozhodca, čo
naše hráčky deprimovalo a napokon
sme prehrali.
l Ako teda hodnotíte celkové 4.
miesto?
– Našim cieľom bolo pohybovať sa v
strede tabuľky, čo sme 4. miestom
prekročili. Teraz nás však trošku mrzí, že sme ostali len kúsok za medailou.
l Uplynul už nejaký čas od

skončenia sezóny. Aké zmeny nastanú v kádri a realizačnom tíme?
– Zmena bude na trénerskom poste,
pre povinnosti v Slovenskej volejbalovej federácii končím s trénovaním
extraligy, od novej sezóny povedie
družstvo Ladislav Popeláš, ktorý má
extraligové skúsenosti a v uplynulej
sezóne získal zlato v juniorskej kategórii. Odchádzajú Viestová (Senica),
Stankovianska (zahraničie), nerátame s Beňovou, uvidíme, ako dopadne Kubová. Šancu dostane odchovankyňa Nikola Nemcová, chceme
získať na prestup Kručovskú a Hnátovú, s ktorými sme boli veľmi spokojní. Rokujeme aj s ďalšími hráčkami, zatiaľ však je všetko v štádiu rokovaní. Dnes už máme potvrdenú
účasť v európskom pohári. Súčasťou prípravy na ligu budú aj tradičné
turnaje – Pezinský strapec a Turnaj
priateľov, oba budú v septembri.
l Váš odchod z lavičky ale isto
neznamená odchod z klubu...
– Vo VTC budem naďalej zastávať
funkciu prezidenta. Odchádzam z
trénerskej lavičky v Pezinku po 19
rokoch a som rád, že je to po úspešnej sezóne. Chcem za to poďakovať
všetkým hráčkam a realizačnému
tímu a popriať im veľa úspechov do
ďalšej práce, rovnako novému trénerovi. Vďaka patrí tiež Mestu Pezinku, množstvu našich partnerov,
médiám. Osobitné poďakovanie
patrí skvelým pezinským fanúšikom,
takých inde na Slovensku nemajú,
(pr)
pre nich ten volejbal robíme.

Dátum narodenia: 7. 12. 1991
Škola: ZŠ Orešie
Klub: TJ Sokol Pezinok
Tréner: Anatolij Bilobžickij
Najväčšie úspechy: majster
sveta základných škôl na klasickej trati (2006), 3. miesto družstiev na školských MS (2006), 2.
miesto na majstrovstvách Slovenska štafiet (2005)

kamarátov, sme v prírode, ktorú
mám rád. Raz na pretekoch v Rakúsku som aj vbehol medzi diviaky,
našťastie boli ešte malé a nič sa mi
nestalo."
Braňo má za sebou zrejme najvydarenejšie podujatie v doterajšej
kariére, majstrovstvá sveta školskej
mládeže v orientačnom behu.Aký je
jeho pohľad? " Podujatie sa mi veľmi páčilo, bolo po všetkých stránkach vydarené. Pre mňa bolo aj
menšou výhodou, že som poznal
terény, inde by to možno dopadlo
horšie. Veľmi ma však teší, že som
sa v silnej konkurencii presadil."
Okrem orientačného behu radí
Braňo medzi svoje záľuby aj bicyklovanie a počítače. " Chcel by
som študovať strednú školu elektrotechnickú, neskôr aj vysokú, lebo
ma veľmi bavia počítače. Aj naďalej
sa však budem venovať hlavne orientačnému behu. Verím, že sa mi
podarí vyhrať nejakú medailu aj vo
vyšších kategóriach. O dva roky by
som chcel štartovať na ďalších školských MS v Škótsku, už ako člen
národného družstva."
(pr)

