V septembri
si v pezinskom PŠC
pripomenuli
85. výročie
vzniku futbalu
v našom meste. Oslavy
obľúbeného športu s najdlhšou
tradíciou, sa konali na miestnom
štadióne, za účasti početných
hostí a hráčov viacerých generácií. Samozrejme najväčší záujem
pútali najstarší žijúci hráči z povojnového obdobia.
Poobede sa uskutočnil zápas bývalých hráčov Pezinka s bývalými
reprezentantmi Slovenska. Naši
prehrali 3:7, s profíkmi, samozrejme,

ťahali za kratší koniec, ale aktérom
na ihrisku nešlo ani tak o výsledok,
viac mysleli na to, aby sa pri futbale
zabavili a zašportovali si.
Po tomto zápase odovzdali organizátori vyše trom desiatkam starších hráčov pezinského futbalu
ocenenia za viacročnú aktívnu
činnosť a reprezentáciu klubu.
Na rad prišli i súčasní pezinskí
futbalisti, v treťoligovom stretnutí
hostili susedov zo Slovenského
Grobu. Ich vysoké víťazstvo 7:2
bolo pekným príspevkom do
vienka osláv.

Večer patril veľkej športovej zábave a bohatému kultúrnemu programu.
Pezinský športový klub oficiálne
vznikol 29. augusta 1921. Medzi
zakladateľov patrili Aladár Takacs
a bratia Korinkovci. Zaujímavosťou bolo, že vtedajším brankárom nášho mužstva bol Eugen
Suchoň, neskôr významný slovenský hudobný skladateľ. V oficiálnej súťaži začali Pezinčania
hrať až v roku 1923. Postupne sa
prebojovali až do 1. A triedy. V tejto
súťaži hrali až do roku 1945.

Snímka (mo)

Po vojne náš tím vyhral 1. A
triedu a cez divíziu sa dostal až do
D súťaže, ktorá bola na úrovni
terajšej druhej ligy. V tejto celoslovenskej súťaži hrali v rokoch
1948 – 1951.
V 2. SNFL sa im darilo striedavo,
zo súťaže aj vypadli, ale znovu sa
do nej vrátili. Najvä čší úspech pezinský futbal dosiahol v roku
1983, keď po skončení jesennej
časti 2. SNFL bola Lokomotíva
Pezinok o skóre na druhom mieste.
Od toho času futbalový Pezinok
nedosiahol výraznejší úspech.
Zdá sa, že prestupuje stále na
jednom mieste. Je to tiež dôsledok toho, že v klubovej pokladnici
nie je dosť peňazí na pokrytie nákladov súvisiacich s vyššou súťažou. PŠC nemá silnejších sponzorov, niet peňazí na nákupy hráčov a vybudovanie kvalitnejšieho
tímu. Pomoc mesta sa viac orientuje na udržiavanie športovísk a
na podporu mládežníckeho športu.
Vzhľadom na popularitu a širokú
hráčsku základňu futbalu v Pezinku by si tento šport zaslúžil lepšie podmienky pre svoju činnosť.
Hádam sa toho raz dočkáme.
(mo, rč)

skôr vyhral nad Maďarom Gergelyom Szemanom v zlatom skóre na
juko a v druhom repasážnom zápase zdolal Gruzínca Davida Karbelašviliho na ipon a postúpil do
súboja o tretie miesto. V ňom
zvíťazil nad Timurom Alichanovom
z Azerbajdžanu na juko.
Milanov fantastický úspech komentoval šéftréner pezinského
džuda Jozef Tománek: ,,Milan dlhodobo podáva vynikajúce výkony a
je bezpochyby najkvalitnejším pretekárom nášho klubu, ak nie v celej
republike."
V októbri reprezentoval Milan

Slovensko aj na juniorských
majstrovstvách sveta v Dominikánskej republike, kde skončil
siedmy. V 1. kole v hmotnostnej
kategórii zdolal Rakúšana Ferchera
zlatým skóre. V druhom kole však
nestačil na Amirchaniho z Iránu, s
ktorým prehral na waza-ari. V opravách vyhral najskôr nad Mongolom
Ambaselmom na juko, potom rovnako na juko nad Juhoafričanom
Jagom. V boji o postup do súboja o
bronz prehral Milan s Kakitom z
Japonska na ippon a obsadil celkové 7. miesto čím vyrovnal svoje
umiestnenie z roku 2004.
(jcp)

Zaznamenali sme
l Cez tretí septembrový víkend,
počas pezinského Vinobrania, sa
uskutočnilo motoristické podujatie
Majstrovstvá Slovenska v jazde
do vrchu na Babe. Víťazmi sa
stali: E2-3000 – 1. Sládečka (Incar
Motorsport Team/Lola 3000)
4:22,310, E2-2000 – 1. Krajčí (Incar Motorsport Team/Opel Lotus)
4:47,576, E1+2000 – 1. Koiš (Ford
Team RS Slovakia/Ford Focus)
4:51,503 min.
(mo)
Najstarším hráčom odovzdali ocenenia.
l Pezinskí basketbalisti štartovali na Memoriáli Jána Kleina v
Leviciach. V medzinárodnom turnaji za účasti štyroch družstiev
(Žilina, Pezinok, Slavonski Brod
/Chorv./, Levice) zvíťazili domáci
Levičania, naši skončili tretí. Výsledky Pezinka: Pezinok – Žilina
77:73, Slavonski Brod – Pezinok
94:81, Levice – Pezinok 82:78.
(mo)

Volejbal:
31.10. VTC Pezinok – ŽP Šport
Podbrezová (Slov. pohár)
5.11. VTC Pezinok – Nitra
18.11. VTC Pezinok – DPS Bratislava
Basketbal:
28.10. MBK Pezinok – BSC Bratislava
29.10. MBK Pezinok – MŠK Petržalka
8.11. MBK Pezinok – Casta Nitra (Slovenský pohár)
Futbal:
29.10. Slov. Grob – Jablonec
29.10. GFC Grinava – Pl. Štvrtok
29.10. Limbach – TJ Viničné
hrá sa o 14.00 hod.
5.11. PŠC Pezinok – Svätý Jur
5.11. TJ Viničné – Veľké Leváre
hrá sa o 13.30 hod.
12.11. Slov. Grob – Stupava
12.11. GFC Grinava – Lozorno
12.11. Limbach – FK Studienka
hrá sa o 13.30 hod.

Jedným z najväčších úspechov
slovenského džuda v poslednom
období je bronzová medaila
19-ročného Pezinčana Milana
Randla z majstrovstiev Európy
juniorov v Rige.
Milan, ktorý štartoval vo váhovej
kategórii do 81 kg, zvíťazil v 1. kole
nad Estóncom Alexandrom Marmeljukinom vo vyrovnanom súboji v
zlatom skóre na juko. V druhom
kole zdolal Rakúšana Alberta Ferchera na wazari. V treťom kole
Randl dosť nešťastne prehral s Gainaom z Moldavska na ipon a ďalej
musel bojovať v repasáži. Tu naj-

V nemeckom Schloss Dankerne sa uskutočnili
Majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní. V šesťčlenných družstvách v kombinácii za vlekom za Slovensko
štartoval aj Pezinčan Matej Kunert. Naši pretekári (Miroslav Hríbik, Štefan Olšanský, Barbora Kolesárová,
Eva Oravcová – všetci Košice, Zuzana Vráblová a Matej Kunert) si v silnej konkurencii vybojovali nádherné
tretie miesto, ktoré je najlepším umiestnením v tomto
športe od vzniku samostatného Slovenska. Zvíťazili
Bielorusi pred domácimi Nemcami. Poradie sa určuje
na základe troch najlepších výkonov členov družstva.
Matej štartoval len na druhých pretekoch v tomto
roku, lebo začal pracovať a svoju pretekársku činnosť
značne obmedzil. Verí, že v budúcom roku si dokáže
vytvoriť lepšie podmienky na obľúbený šport, ktorému
sa venuje od svojich šiestich rokov.
Trénerkou Mateja Kunerta je Elena Kunertová. (mo)

Skupinka slovenských reprezentantov po pretekoch. Prvý zľava je Matej Kunert.

