Volejbalistka Dominika Nestarcová (21), ktorá odohrala uplynulú
sezónu v drese VTC Pezinok, obsadila 3. miesto na finálovom turnaji
série Šport Pro Elite Beach Tour
2006 v plážovom volejbale, ktorý sa
odohral 5. – 6. augusta na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dominika so spoluhráčkou Luciou Michalovičovou si účasť na ňom vybojovali
svojimi výsledkami na predchádzajúcich štyroch podujatiach série, rovnako ako ďalších jedenásť ženských
dvojíc. Po sobotňajších bojoch sa
Nestarcová s Michalovičovou prebojovali do semifinále, v ktorom podľahli
dvojici Kováliková-Rimovská, Jakušová 0:2. V súboji o bronz zdolali
sestry Zuzanu a Hanu Opatovské 2:1
a zabezpečili si 3. miesto.
Dominika s Luciou reprezentovali
ako jediný ženský pár Slovensko na
majstrovstvách Európy v plážovom
volejbale do 23 rokov, ktoré sa konali
v dňoch 8. – 13. augusta v St. Pöltene. V konkurencii 24 dvojíc hrali najskôr v štvorčlennej kvalifikačnej skupine, kde zdolali Lotyšky a Francúzky
zhodne 2:1 a prehrali s domácimi
Rakúšankami. Na základe týchto
výsledkov obsadili v skupine 2. miesto a postúpili do hlavnej súťaže, medzi šestnásť najlepších. V 1. kole
naše dievčatá po tesných setoch
podľahli Češkám 1:2 a dostali sa do
skupiny o 9. – 16. miesto, kde zdolali
Francúzky a prehrali s Nemkami. Po
sčítaní všetkých výsledkov napokon
naša dvojica obsadila celkové 9.
miesto. O svojich dojmoch z ME nám
Dominika povedala: – Našim cieľom
bolo dostať sa medzi 16 najlepších.
Aj keď nám mnohí neverili, podarilo
sa. Majstrovstvá sa hrali v peknom
areáli, kde bolo päť ihrísk a najmä na
zápasoch domácich bola veľmi
dobrá atmosféra. Nás prišli povzbudiť rodičia a zopár kamarátov, ktorí
nám spravili počas zápasov výbornú
kulisu. Turnaj bol výborne zorganizovaný, dobre sa o nás postarali.
l A ako sa Dominika vlastne dostala na ME?
– Bola to tak trochu náhoda. Kamarátka ma zavolala na univerzitné
majstrovstvá Slovenska kde bol aj
reprezentačný tréner plážového volejbalu. Asi som sa mu pozdávala,
lebo keď sa zranila hráčka, ktorá sa s
Luciou pripravovala na tieto ME tak
povedal, že by som to mohla skúsiť
namiesto nej ja.
(pr)

Futbal:
27.8. PŠC Pezinok – Čunovo
27.8. Slov. Grob – FK Lamač
27.8. Limbach – Záhorská Ves
hrá sa o 17.00 hod.
3.9. GFC Grinava – Limbach
3.9. TJ Viničné – Lozorno
hrá sa o 16.30 hod.
10.9. PŠC Pezinok – Inter B
10.9. OŠK Slov. Grob – Čunovo
10.9. TJ Viničné – Rohožník
10.9. Limbach – Kostolište
hrá sa o 16.30 hod.

Po letnej prestávke sa poč a s t r e t ie h o
a ugu s t ovéh o
v íkend u ro zbehli nižšie futbalové súťaže
v našom regióne. Futbalisti PŠC
Pezinok vstúpili do nového ročníka úspešne, gólmi Krettera a
Džubáka zvíťazili na ihrisku nováčika ŠK FO Malacky 2:1.
Po reorganizácii futbalových
súťaží účinkuje PŠC Pezinok v 3.
lige, aj keď v hierarchii je to vlastne
až 4. liga, pretože najvyššia súťaž
má označenie Corgoň liga. Prípravu na novú sezónu začalo
družstvo 11. júla. Nakoľko na domácom ihrisku prebiehala rekonštrukcia trávnatej plochy, na tréningy sa využívali okolité terény a
ihrisko v Slovenskom Grobe.
Súčasťou prípravy bolo od 1. do 5.
augusta aj herné sústredenie v
Brezovej pod Bradlom, kde boli
ideálne podmienky na prípravu a

počas neho odohrali aj tri prípravné stretnutia. Po návrate zo
sústredenia pokračovala príprava
na domácom ihrisku s dôrazom na
doladenie hernej činnosti. Družstvo odohralo v príprave spolu desať zápasov s kvalitnými súpermi,
tri z nich vyhralo, päť prehralo a
dvakrát sa zápas skončil nerozhodne.
Ako už býva v medzisezónnom
období zvykom, v kádri nastali
zmeny. Z minuloročného kádra
odišli Nagy (Rakúsko), Halahija,
Pätoprstý, Miškov (všetci na
hosťovanie), Sabol, Gabaš a Lučkani ukončili hosťovanie v PŠC
Pezinok. Do mužstva pribudol dorastenec Štefan Wittgrúber, z bratislavského Interu prišli Peter Marek a Boris Hujbert a z nižších rakúskych súťaží prišli traja hráči –
Tomáš Zárecký, Slavomír Sedliaček a Peter Bohuš. Vedenie klubu
ešte pracuje na vybavení prestupu
dvoch hráčov, Milana Santaia z
FC Senec a Daniela Kemlágeho z

Len veľmi málo delilo Pezinčana Lukáša Bartáka od medaily v individuálnych pretekoch na Akademických majstrovstvách sveta v orientačnom behu, ktoré sa konali počas tretieho augustového týždňa v
okolí Košíc. Najskôr v pretekoch na dlhej trati (13,9 km) obsadil v konkurencii 76 pretekárov 4. miesto, keď na bronzového Nóra Osterba
stratil dve sekundy. Ďalší Pezinčan Ondrej Piják obsadil v týchto pretekoch 15. miesto. Na strednej trati (6,2 km) skončil Lukáš Barták na 6.
mieste, tentokrát stratil na tretieho Nóra Alvestada 9 sekúnd. Ondrej
Piják sa umiestnil na 18. mieste a jeho brat Martin Piják skončil 33. V
šprinte na 3,3 km obsadil Barták 9. miesto, M. Piják skončil 45. V tomto
preteku štartovalo 76 orientátorov. Napokon sa ale Slováci medaily
predsa len dočkali. V preteku štafiet obsadili v zložení L. Barták, O. Piják, M. Piják a Drenčák 2. miesto a získali strieborné medaily.
(pr)

Volejbalový klub VTC Pezinok
už tradične organizuje v predsezónnom období prípravne turnaje.
Nie inak to bude aj v tomto roku a
turnaje budú hneď dva. Najskôr sa
v športovej hale VTC na Komenského ulici uskutoční v dňoch 1. –
3. septembra 7. ročník medzinárodného Gala cupu, na ktorom
bude štartovať šesť družstiev.
Okrem domáceho VTC sa zúčastnia: Spartak Subotica (Srbsko),
Mittal Ostrava, Frýdek Místek
(Česká republika), ABV Salzburg
(Rakúsko) a Doprastav Bratislava.
Ďalším podujatím, ktoré organizátori z VTC pripravujú je jubilejný
20. ročník Pezinského strapca.
Uskutoční sa hneď v nasledujúci
víkend, 8. – 10. septembra, v halách VTC a SOU na Komenského
ulici. Na tomto tradičnom, veľmi
kvalitnom turnaji, sa fanúšikom
volejbalu predstavia: český majster a vicemajster z uplynulej sezóny KP Brno a Frýdek Místek,

nemecký vicemajster Rote Raben
Vilsbiburg, slovinský majster TPV
Novo Mesto, rakúsky šampión
SVS Viedeň, majster Srbska Postar Belehrad, tretie mužstvo uplynulého ročníka maďarskej ligy
NRK Nyiregyháza a VTC Pezinok.
Prípravný turnaj organizuje aj
basketbalový klub MBK Pezinok.
Počas prvého septembrového víkendu, 1. – 3. septembra, si v hale
SOU na Komenského ul. zmerajú
hráči MBK sily s extraligovými
družstvami Interu Bratislava, MBK
Rieker Komárno a BK Levice, piatym účastníkom bude luxemburský tím BBC Amicale Steinsel
Luxemburg.
Oba pezinské kluby začali s prípravou na novú sezónu 1. augusta
s novými trénermi aj so zmenami v
kádroch. Podrobnejšie sa dianiu
vo VTC Pezinok a MBK Pezinok
budeme venovať v budúcom čísle.
(pr)

Artmedie Bratislava. Trénerom
družstva ostal aj naďalej Peter
Kučerka, vedúcim družstva je Dušan Maluniak.
Ako nám povedal tajomník klubu
Dušan Berzedi, cieľom mužstva je
hrou aj výsledkami uspokojiť náročných pezinských divákov. Čo
sa týka umiestnenia v tabuľke, v
štrnásťčlennej lige by sa chceli
pohybovať do 5. miesta.
V rovnakej súťaži ako PŠC účinkuje aj OŠK Slovenský Grob, ktorý
je nováčikom a v 1. kole prehral v
Dunajskej Lužnej 2:4.
V 4. lige pôsobia tri družstvá z
pezinského mikroregiónu. GFC
Grinava zdolala na svojom trávniku
Kostolište 3:1 a TJ Viničné deklasoval Jakubov 8:0. Neúspešný bol
len Limach, ktorý prehral v Plaveckom Štvrtku 1:5.
(pr)

Letné mesiace sú pre horských
cyklistov obdobím keď víkend čo
víkend majú na programe nejaké
preteky. Rovnako je na tom aj Pezinčan Filip Polc, v tejto sezóne
jazdiaci za rakúsky tím Gravity
Group. Najvýznamnejšími Filipovými pretekmi boli majstrovstvá
Európy v zjazde v talianskej Commezzadure, na ktorých obsadil 19.
miesto a majstrovstvá Európy vo
four crosse v nemeckom Stollenbergu, kde skončil 18. Okrem toho
stihol 24-ročný pretekár aj 4. kolo
Slovenského pohára v zjazde,
ktoré bolo zároveň aj majstrovstvami Slovenska. Na Donovaloch
zvíťazil a potvrdil, že na Slovensku
je najlepší. Vo zvyšku sezóny
čakajú na Filipa z významnejších
pretekov majstrovstvá sveta na
Novom Zélande a vyvrcholenie
Svetového pohára v rakúskom
Schladmingu.
(pr)

Slovenská reprezentantka v
trape, Pezinčanka Jana Mezeiová (20), obsadila na majstrovstvách sveta v Záhrebe 13. miesto. Mladá Pezinčanka pri svojej
premiére na vrcholnom svetovom
podujatí len tesne zaostala za postupom do finálovej šestky. V kvalifikácii nastrieľala 67 bodov a finále jej, rovnako ako reprezentačnej kolegyni Zuzane Štefečekovej,
ušlo len o jediný bod. Talentovaná
pretekárka má však už za sebou
nejeden úspech v juniorskej kategórii a preto veríme, že v ďalších
rokoch sa presadí aj medzi dospelými.
(pr)

