Celých 24 hodín, od 12. hod. v
piatok 9. februára do 12. hod. v
sobotu 10. februára, bude Mestská plaváreň v Pezinku svedkom
,,boja" plávajúcich Pezinčanov
všetkých vekových kategórií jednak so sebou samým a tiež s ustanovujúcimi rekordmi 1. ročníka
Plaveckého maratónu, ktorý sa
uskutočnil v našom meste presne
pred rokom.
Študentský parlament v Pezinku
pozýva všetkých, ktorí majú radi
športové výzvy, aby sa zúčastnili
na tomto podujatí. Plavci, ktorí sa
zapoja pod hlavičkou rôznych organizovaných kolektívov (škôl,
klubov, telovýchovných jednôt a
združení) majú vopred vyhradené
časy. Pre širokú verejnosť je možnosť zapojiť sa do tejto plaveckej
štafety v troch blokoch: v piatok od
20.30 do 22.00 hod., v sobotu od
4. do 6.00 hod. a od 10. do 12.00
hod.
A ktoré ustanovujúce rekordy z
minulého roka čakajú na prekonanie? 348 účastníkov, 2485 zaplávaných dĺžok, celková odplávaná
vzdialenosť – 62 kilometrov a 125
metrov, najmladšou účastníčkou,
ktorá sama preplávala dĺžku bazéna, bola 8-ročná Kamilka Poláková, najstarším účastníkom 89ročný Alfréd Bollard, najrýchlejšou
plavkyňou Petra Bukovská a v najoriginálnejšom plaveckom úbore
plával Miroslav Horák.
Viac informácií možno získať na
www.pezinok.sk alebo na Mestskom úrade v Pezinku, tel. 033/
6901 102, e-mail: eva.lupova@
msupezinok.sk, resp. u koordinátora podujatia, riaditeľa Mestského podniku služieb Slavomíra
Fuňu, tel. 0905 341 954.
Malá motivácia pre ešte váhajúcich – každý 50. účastník pezinského plaveckého maratónu dostane zaujímavú vecnú cenu.
(EL)

Volejbal:
10.2. VTC Pezinok – TU Košice
18.2. VTC Pezinok – Slávia VM
Bratislava
Basketbal:
27.1. MBK Pezinok – MŠK Petržalka
3.2. MBK Pezinok – BKM Legato Svit
4.2. MBK Pezinok – Michalovce
17.2. MBK Pezinok – ŠKP Bratislava
18.2. MBK Pezinok – BSC Bratislava
Hádzaná:
17.2. ŠKP BAB Pezinok – Martin

V prvý tohtoročný víkend sa v
športovej hale
SOU na Komenského ulici uskutočnil kvalifikačný turnaj európskeho
pohára CEV. Po viacročnej prestávke sme v Pezinku mohli teda
opäť sledovať pohárovú súťaž volejbalistiek. Od piatka 5. 1. do nedele 7.
1. bojovali o víťazstvo na turnaji a
tým aj o postup do osemfinále
súťaže štyri družstvá – KP Brno
Česko), Zeiler Köniz (Švajčiarsko),
Polo Kalesija (Bosna a Hercegovina)
a domáci VTC Pezinok.
Po troch dňoch bojov si postup
zaslúžene vybojoval švajčiarsky Zeiler Köniz, ktorého káder bol nabitý
legionárkami. Köniz zvíťazil vo všetkých troch súbojoch a stratil iba dva
sety v zápase proti KP Brno. Toto
české družstvo obsadilo napokon
druhé miesto.
Pezinčanky, ktoré sa v domácom
prostredí chceli popasovať so súpermi o čo najlepší výsledok, obsadili až posledné, štvrté miesto. Mrzieť
môže najmä prehra s družstvom z
Bosny, ktoré sa v našom meste predstavilo s veľmi mladým kádrom. Pe-

zinčanky získali na turnaji dva sety
po výsledkoch: VTC – Zeiler Köniz
0:3 (-19, -20, -18), VTC – Polo Kalesija 1:3 (-22, -15, 27, -15), VTC – KP
Brno 1:3 (-20, 18, -13, -23).
Hoci pezinské volejbalistky svojimi výkonmi a výsledkami fanúšikom veľa radosti neurobili, volejbaloví priaznivci si predsa len prišli na
svoje, veď mohli vidieť výborný volejbal. Na tribúnach vládla, ako je už

V uplynulom roku stolní tenisti organizovaní v Občianskom združení
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok vyvíjali svoje aktivity
nielen v oblasti športových súťaží v
rámci Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ), ale značná časť
úsilia bola venovaná propagácii
tohto športu a práci s mládežou.
Najväčšou propagačnou akciou
bola organizácia stolnotenisového
maratónu. Naša internetová stránka
(www.stkpk.sk), ktorú tvorí člen klubu Jaroslav Vitáloš, je čoraz navštevovanejšia. Druhým ročníkom pokračuje Pezinská školská liga, na
ktorej sa aj tento rok zúčastňuje vyše sto detí z Pezinka a okolia. Dňa
22. decembra sa uskutočnil Vianočný turnaj detí, ktorý bol zároveň druhým bodovacím turnajom ligy. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: Petra
Belková, ZŠ Holubyho, (mladšie
žiačky), Zuzana Kráčalíková, ZŠ
Orešie, (staršie žiačky), Ján Cipro,
ZŠ Na bielenisku, (mladší žiaci) a
Jaroslav Vitáloš, ZŠ Na bielenisku
(starší žiaci).
V spolupráci s vedením ZŠ Na
bielenisku a Mestom Pezinkom sa
konal 26. 12. 2006 prvý ročník Štefanského turnaja dospelých o putovný pohár Mesta Pezinka pod
záštitou primátora Mgr. Olivera Solgu, ktorý turnaj otvoril. Takmer 40
účastníkov súťažilo v dvoch kategóriách – registrovaní a neregistrovaní hráči. Veľmi nás potešil najmä
záujem neregistrovaných hráčov a
takisto si vážime účasť stolných tenistov z 1. Stolnotenisového klubu
Slovkarpatia (telesne postihnutí),
ktorých na turnaji zastupovali Lajo

Slimák a Katarína Dobrovodská. Za
rozhodcovský stôl si zasadli deti z
nášho STK a možno konštatovať, že
svoju úlohu zvládli bez väčších problémov. Celý turnaj sa niesol v duchu dobrej zábavy a príjemnej atmosféry, a my veríme, že sa podarilo
založiť novú tradíciu v Pezinku,
ktorá rozšíri možnosti športovania
občanov. Víťazmi prvého ročníka sa
stali – kategória registrovaní: Emil
Stehlík, Piešťany, kategória neregistrovaní: Daniel Mrva.
V oblasti výkonnostného stolného
tenisu sme zaznamenali takisto
veľmi dobré výsledky. Družstvo
mužov STK Pezinok A sa pohybuje
stabilne na prvom až druhom mieste
3. ligy a družstvo STK Pezinok B sa
pohybuje v strede tabuľky 3. ligy.
Najúspešnejším mužským družstvom je STK Pezinok C, ktoré zatiaľ
vyhralo všetky zápasy a suverénne
vedie tabuľku 5. ligy. Radosť nám
robí aj družstvo STK Pezinok D,
ktoré je zložené z detí klubu a v
mužskej súťaži v rámci 6. ligy sa
pohybuje na prvých troch miestach,
nováčikom 6. ligy je družstvo STK
Pezinok E, zložené výlučne z najmladších členov (detí) klubu, ktoré
má za úlohu zbierať skúsenosti vo
„veľkom“ stolnom tenise.
Dva roky systematickej práce s
deťmi a mládežou priniesli svoje
ovocie. Za veľký úspech možno považovať 19 umiestnení v slovenských rebríčkoch mládeže v prvej
stovke v jednotlivých kategóriách, z
toho šesť detí sa umiestnilo v prvej
päťdesiatke a päť detí zatiaľ spĺňa
nominačné kritériá na účasť na
majstrovstvách Slovenska. Najlep-

v Pezinku zvykom, pravá športová
atmosféra a opäť zabodovali aj pezinskí organizátori. Spokojnosť s
pobytom v našom meste a s organizáciou turnaja vyslovili všetky tímy i
supervisor CEV.
Viac informácií, nielen o pezinskom volejbale, nájdete na obnovenej internetovej stránke VTC
Pezinok, na adrese www.volleyballvtc.sk.
(pr)

Zo zápasu VTC Pezinok – KP Brno.

Snímka (mo)

šie umiestnenie v celoslovenských
rebríčkoch získal Adam Brat v kategórii najmladších žiakov (nar. 1998),
ktorý obsadil vynikajúce 13. miesto.
Každá dobrá bilancia minulosti by
mala byť základom plánov do budúcnosti. V klube máme niekoľko mládežníckych talentov, ktorým je potrebné vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj. Preto sa budeme zameriavať najmä na prácu s
deťmi. Chceme rozšíriť tréningové
hodiny, na to však potrebujeme
svoje vlastné priestory. V ústrety
nám vyšiel riaditeľ ZŠ Na bielenisku
Mgr. Ľubomír Štiglic, ktorý nám ponúkol priestory na stálu herňu, čo by
posunulo stolný tenis v Pezinku na
kvalitatívne vyššiu úroveň. Veríme,
že finančne náročnú akciu, ako je
stavba stolnotenisovej herne, podporí aj Mesto Pezinok a že sa v našom meste nájdu sponzori, ktorí
nám pomôžu skvalitniť podmienky
pre rozvoj tohto športu najmä v mládežníckych kategóriach.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám v uplynulom roku
pomáhali, najmä Mestu Pezinku,
vedeniu ZŠ Na bielenisku, mnohým
sponzorom, ktorí či už finančne
alebo materiálne pomohli nášmu
združeniu, nemalá vďaka patrí všetkým rodičom našich detí, ktorí sa
zapájajú do života klubu a podporujú rozvoj mládežníckeho stolného
tenisu. Chcel by som v mene nášho
stolnotenisového klubu zaželať všetkým v roku 2007 veľa zdravia, štastia, spokojnosti a úspechov.
Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.
Predseda OZ STK
ZŠ Na bielenisku

