Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. marca schválilo tieto príspevky z
rozpočtu mesta na šport v roku 2007.
Žiadateľ

účel

požadov.
príspevok

Schválený
príspevok

VTC Pezinok (volejbal)

na Európ. turnaj vo volejbale žien

20 400

20 400

OZ STK ZŠ Na bielenisku PK

na mater. zabezp. činnosti klubu

410 000

60 000

250 000

200 000

nájom. tel., cestovné, šport. materiál
na činnosť v r. 2007 – nájom. tel.,

Karate-kickbox klub Pezinok

vklady do súťaží, sústredenia

Pezinčanka Andrea Popluhárová (16) hrá tenis od siedmich rokov. Začala v prípravke TK Pezinok, kde hrávala súťaže HTO mladších a starších žiačok. V roku 2007
sa stala hráčkou TK Slovan SLSP
Bratislava.
Minulý rok sa zúčastnila na
európskych (ETA) a svetových
(ITF) juniorských turnajoch, kde
získala prvé body a skúsenosti. Za
najväčší minuloročný úspech považuje víťazstvo vo štvorhre na turnaji ETA do 16 rokov v Bratislave.
Začiatkom februára sa zúčastnila
na halových majstrovstvách SR
starších dorasteniek, kde sa vo
dvojhre prebojovala do osemfinále
(prehrala s minuloročnou víťazkou
v troch setoch) a vo štvorhre s N.
Oravcovou získali bronzové medaily v silnej konkurencii starších a
skúsenejších hráčok.
(lu)

GFC Grinava (futbal)

na činnosť mužstiev futb. klubu

300 000

200 000

Pezinský športový klub (futbal)

na činnosť v r. 2007

800 000

700 000

MBK Pezinok (basketbal)

na činnosť v r. 2007

900 000

800 000

TJ Baník Pezinok (futbal)

na činnosť v r. 2007

270 000

150 000

1. JUDO club Pezinok (džudo)

na činnosť v r. 2007

600 000

200 000

ŠKH Agrokarpaty PK (hádzaná)

na činnosť v r. 2007

350 000

200 000

VTC: tenis club

na štartovné a cestovné v r. 2007

195 000

50 000

Tanečné centrum CHARIZMA

súťaž Pezinský strapec,

520 000

110 000

100 000

75 000

50 000

20 000

50 000

20 000

53 700

5 000

50 000

10 000

cestovné, štartovné, prenájom,
oblečenie, topánky, DVD
Klub orient. behu Sokol Pezinok

Orient. liga pez. škôl,
beh mesta Pezinok, Pohár oslob.
mesta Pezinok, celoslov. súťaže

1. stolnotenis. klub SLOVKARPATIA

na prenájom tel., stolnotenis. liga
vozičkárov, šport. materiál, turnaje

Oddiel moder. gymn. ZŠ Kupeckého

vklady do súťaží, sústredenie, nákup
gymnast. náradia, náčinia, dresov

Klub šachu

turnaj R. Rétiho, Vianočný turnaj,
činnosť klubu v r. 2007

HOBA Pezinok

na prenájom trén. priestorov,
šport. materiál, regen. športovcov

V pondelok 2. apríla o 17.00 hod.
sa uskutoční v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku slávnostné
vyhlásenie najlepších športovcov –
jednotlivcov i kolektívov – roku
2006. Úspešných športovcov prijme primátor Oliver Solga.
Fotoreportáž z prijatia a výsledky
prinesieme v budúcom čísle.
(r)

Volejbal:
31.3. VTC Pezinok – Senica
18.00 hod., semifinále extraligy
Futbal:
1.4. GFC Grinava – Dubová
1.4. TJ Viničné – ŠK Láb
hrá sa o 15.30 hod.
8.4. PŠC Pezinok – Jablonec
8.4. OŠK Slov. Grob – Bernolákovo
8.4. Limbach – GFC Grinava
hrá sa o 15.30 hod.
15.4. GFC Grinava – Veľké Leváre
hrá sa o 16.00 hod.
22.4. PŠC Pezinok – MŠK Petržalka
22.4. OŠK Slov. Grob – Inter B
22.4. TJ Viničné – FK Studienka
22.4. Limbach – Dubová
hrá sa o 16.00 hod.

Svatava Špániková (kickbox)

na zakúpenie športových potrieb

Mestská polícia

na futbalový turnaj

SPOLU
REZERVA

5 000
10 000

4 913 700

2 835 400
164 600

Pezinský športový club Pezinok, futbalový oddiel, oznamuje všetkým záujemcom, že v dňoch 10. 4. a 12. 4. 2007
v čase od 16.00 do 17.30 hod. sa uskutoční výber detí do
futbalovej prípravky. Na výbere sa môžu zúčastniť deti
narodené v rokoch 1998, 1999 a 2000.
Výber sa uskutoční v areáli futbalového štadióna PŠC
na Komenského č. 30 v Pezinku. V prípade nepriaznivého počasia sa
tento výber presúva na náhradný termín – 17. a 19. 4.
So sebou si prineste: športový odev, športovú obuv, vyplnenú prihlášku, ktorá je na našej web stránke (www.pscpezinok.sk/hraci/pripravka).
Deti absolvujú test z futbalovej abecedy a odohrajú 10 min. futbal. (ig)

Pezinčan Ján Valaštiak dominoval na februárových medzinárodných majstrovstvách Slovenska v
Nitre v streľbe zo vzduchových
zbraní. V konkurencii 70-ich strelcov z Česka, Maďarska, Slovinska
a Slovenska si mladý Pezinčan v
kategórii juniorov vystrieľal najcennejší kov v disciplíne 60 rán stojmo

5 000
10 000

s výsledkom 592 kruhov zo 600
možných + 99,1 vo finále. Je to už
jeho ôsmy titul majstra Slovenska.
Ján Valaštiak je reprezentant SR
pôsobiaci v stredisku štátnej športovej reprezentácie Ministerstva
vnútra SR, stal sa aj víťazom extraligy a úradujúcim majstrom SR na
rok 2007 vo svojej kategórii.
(r)

V sobotu 9. februára sa v Banskej Bystrici konala súťaž juniorov v karate. Nechýbali tam ani
nádeje z Karate-kickbox klubu
Pezinok. Juniori z Pezinka
znovu dokázali, že dobrá tréningová príprava a chuť zápasiť
prináša i dobré výsledky. Výborné umiestnenia dosiahli: 1.
miesto – Branislav Pútec (kumite, 12 – 14 rokov, do 160 cm),
Juraj Holan (kumite, 10 – 11
rokov, do 150 cm), 2. miesto –
Martin Tomaškovič (kumite, 10
– 11 rokov, do 150 cm), Ivana
Bláhová (kumite, 10 – 11 rokov,
do 150 cm), 3. miesto – Adam
Borovský (kumite, 10 – 11
rokov, do 150 cm), Juraj Holan
(kumite, 12 – 14 rokov, do 150
cm), Ivana Bláhová (kata, 9 –
11 rokov, 5. kyu).
(kt)

