Po niekoľkoročnej prestávke sa v
našom meste opäť
uskutoční európska volejbalová
pohárová súťaž
žien. Volejbalistky VTC Pezinok si
účasťou vo finále Slovenského pohára v minulej sezóne zabezpečili
účasť v pohári CEV. V dňoch 5. –
7. januára sa v športovej hale SOU
na Komenského ulici uskutoční 4.
skupina kvalifikačných turnajov tejto súťaže. Súpermi VTC Pezinok v
boji o jediné postupové miesto budú: Zeiler Köniz (Švajčiarsko), Polo
Kalesija (Bosna a Hercegovina) a
KP Brno (Česko). Program Pezinčaniek na turnaji: 5. 1. 2007 o
17.00 hod. VTC Pezinok – Zeiler
Köniz, 6. 1. o 18.30 hod. VTC –
Polo Kalesija, 7. 1. o 18.30 hod. KP
Brno – VTC.
Súčasťou prípravy na Pohár CEV
bude pre volejbalistky VTC aj Turnaj priateľov, ktorý sa uskutoční v
dňoch 28. – 30. decembra v športovej hale VTC na Komenského ulici.
Okrem domácich volejbalistiek sa
priaznivci volejbalu môžu tešiť aj na
atraktívnych zahraničných súperov: NRK Nyiregyháza z Maďarska, KBM Maribor (Slovinsko) a
SVS Viedeň (Rakúsko). Program
VTC: 28. 12. o 16.00 hod. VTC –
Nyiregyháza, 29. 12. o 18.00 hod.
VTC – Maribor a 30. 12. o 12.00
hod. VTC – Viedeň.
(pr)

V stredu 6. decembra vyhlásila
Slovenská asociácia univerzitného športu najúspešnejších akademických športovcov a trénerov za
rok 2006. Medzi ocenenými sú aj
orientační bežci z Pezinka – Lukáš Barták, ako jednotlivec i ako
člen družstva, spolu s Ondrejom
a Martinom Pijákovcami a Drenčákom.
(pr)

Slovenský horolezecký spolok
JAMES schválil začiatkom decembra zloženie reprezentačných
družstiev na rok 2007. Medzi jedenástimi lezcami v B družstve je aj
Pezinčan Jakub Kováčik, ktorý je
členom ŠKMK Modra.
(pr)

Volejbal:
5. – 7.1. Európsky pohár CEV vo
volejbale žien
14.1. VTC Pezinok – Slávia VM
Bratislava
Basketbal:
13.1. MBK Pezinok – IMC Pov.
Bystrica
14.1. MBK Pezinok – MBK Trnava

Džudisti 1. JC Pezinok sú už
tradičnými účastníkmi finále
play-off 1. ligy džudistov, svoje
postavenie v slovenskej špičke
potvrdili aj tento rok ziskom
bronzových medailí.
Tradičné vyvrcholenie súťaže
džudistov sa konalo v sobotu 2.
decembra v Banskej Bystrici. V
prvom semifinále si Slávia STU
Bratislava ľahko poradila so Sláviou Trnava 7:0. Potom nastúpili
na tatami domáci obhajcovia titulu
proti 1. JC Pezinok. Banskobystričania zdolali našich džudistov hladko 6:1, jediný bod pre Pezinok získal Milan Randl, ktorý vo
váhovej kategórii do 90 kg zdolal
Gregora.
V súboji o 3. miesto sa teda
stretli porazení semifinalisti, 1. JC
Pezinok a Slávia Trnava. V súboji
jednoznačne dominovali Pezinčania, ktorí zvíťazili 5:1 a mohli sa
radovať z bronzových medailí. Za
Pezinok bodovali Alföldi, Valovič,
M. Tománek, Randl a Komloš. Pre
pezinské džudo je to od roku 2001
v poradí už šiesta medaila, z toho
druhá bronzová. Na vytúžený titul
však naši džudisti stále čakajú.

Majstrom Slovenska družstiev sa
stala Slávia STU Bratislava, ktorá
vo finále zdolala Duklu Banská
Bystrica 4:2.
Darilo sa aj pezinským dorastencom, ktorí obhájili minuloročný
triumf a stali sa znova majstrami
Slovenska dorasteneckých družstiev. V sobotu 25. novembra sa

Džudisti 1. JC Pezinok – horný rad zľava: Jozef Tománek, Rastislav
Neu, Pavol Jurčík, Martin Tománek, dolný rad zľava: Marián Valovič, Milan Randl, Karol Alföldy, Adam Uherek, Matej Vinohradský,

Po prekvapujúcom postupe cez Nitru v 1. kole Slovenského pohára
basketbalistov sa hráči MBK Pezinok postarali o ďalšie prekvapenie
keď vo štvrťfinále vyradili minuloročného víťaza tejto súťaže BK 04
AC LB Spišská Nová Ves. Po domácom víťazstve 75:67 remizovali
na horúcej pôde na Spiši 74:74, čím si zabezpečili postup na finálový
turnaj. Veľkým negatívom súbojov so Spišiakmi boli zranenia rozohrávačov Suchoňa a Haviara.
Finálový turnaj sa odohral v dňoch 15. až 17. decembra v Lučenci a
okrem MBK Pezinok na ňom štartovali tri extraligové družstvá – domáci Lučenec, Inter Bratislava a Chemosvit Svit. V semifinále Pezinčania narazili na Lučenec, ktorému podľahli 67:82. Hoci MBK posilnili na tento turnaj dvaja hráči z Levíc – Juraj Kollár a Rudolf Jugo,
predsa len na favorizovaného extraligistu, navyše hrajúceho v domácom prostredí, nestačili. V zápase o 3. miesto nastúpili Pezinčania
proti Svitu, ktorému podľahli jednoznačne 49:79. Na turnaji skončili
teda štvrtí, no už to, že sa do záverečných bojov dostali možno hodnotiť ako úspech.
(pr)

Dňa 16. 12. 2006 sa konal už tradičný vianočný večierok softbalového klubu MaSK Pezinok. Tento
rok bol výnimočným. Klub oslavuje svoju prvú päťročnicu. História sa začala písať v roku 2001.
Za päť rokov jeho existencie
prešlo klubom mnoho hráčov,
ktorí mali možnosť prežiť vzostupy, ako aj pády, ktoré každý šport
so sebou prináša. Oslavy sa niesli
v duchu spomienok na začiatky,
ktoré neboli jednoduché. Zároveň
boli vyslovené slová vďaky mestu
Pezinku, sponzorom, ale predovšetkým všetkým hráčom a ich
príbuzným, ktorí počas piatich
rokov budovali zázemie klubu.

konal záverečný, štvrtý, turnaj
tejto kategórie v Žiline, na ktorom
Pezinčania zvíťazili, čím potvrdili
svoju dominanciu v tejto sezóne. V
celkovom hodnotení získali 210
bodov, druhý ŠK Michalovce predstihli o 69 bodov a tretí ŠK Kolárovo dokonca o 77 bodov.
(pr)

Hlavnou prioritou bola výstavba
ihriska, ktoré by spĺňalo medzinárodné kritériá. Tento cieľ sa podarilo naplniť a každý rok sa snažíme ho skvalitniť.
Uplynulá sezóna bola pre MaSK
Pezinok úspešná. Vo všetkých
kategóriách sa nám podarilo získať medaily. Konečné umiestnenia jednotlivých kategórií: žiačky
– 2. miesto, juniorky – 2. miesto,
ženy – 3. miesto, muži – 2. miesto.
V mužskej kategórii získal Marcel Prekop väčšinu individuálnych
ocenení, stal sa najlepším poliarom i najužitočnejším hráčom.
(am)

Michael Hrdý a Daniel Vítek po
víťaznom finále s trénerkou Naďou Seleckou.

V priestoroch Tenisového centra
mládeže Slávia Právnik v Bratislave sa 25. novembra konal 2.
ročník Detského Davis cupu a Fed
cupu s Nadáciou SPP (ročníky
1999 – 2001). Štvorhru chlapčenského finále po výbornom výkone
vyhrali Pezinčania Michael Hrdý
(ZŠ Kupeckého) a Daniel Vítek
(ZŠ Na bielenisku), obaja hrajú za
TK AŠK Inter Bratislava. Je to ich
prvé tenisové zlato z väčšej súťaže.
(ah)

Klub orientačného behu TJ Sokol
Pezinok organizuje aj tento rok tradičné Mestské trojkráľové orientačné preteky. V sobotu 6. januára si
na trate v centre Pezinka môžu prísť
zabehať všetci vyznávači tejto pohybovej aktivity. Prezentácia je do
10.00 hod., štart o 11.00 hod. (pr)

