Odchovanec pezinskej hádzanej Dušan Baďura pomohol ako
člen družstva juniorov Slovenska do 21 rokov k postupu na
majstrovstvá sveta, ktoré sa
uskutočnia v auguste v Macedónsku.
Počas veľkonočného víkendu
mladí Slováci vyhrali kvalifikačný
turnaj o postup na MS v estónskom
meste Kehra, keď zdolali postupne
Čiernu Horu (42:29), Grécko
(31:27) a Estónsko (30:25). Ôsmy
najlepší športovec Pezinka za minulý rok, ktorý hráva aj v extraligovom družstve ŠKP Bratislava, je už
stabilným mládežníckym reprezentantom. V auguste na MS bude
mať teda možnosť získať cenné
skúsenosti, ktoré mu iste pomôžu v
ďalšom napredovaní.
(pr)

Extraligové volejbalistky VTC
Pezinok bojujú,
rovnako ako v minulej sezóne, o bronzové medaily.
V play-off najskôr vo štvrťfinálovej dramatickej bitke vyradili Sláviu
VM Bratislava 3:2 na zápasy keď o
svojom postupe rozhodli až víťazstvom v piatom zápase na palubovke Slávie. V semifinále potom
podľahli veľkému favoritovi extraligy Senici 0:3 na zápasy. V týchto
dňoch teda zverenkyne trénera
Ladislava Popeláša súperia s Doprastavom Bratislava o tretie miesto. V čase našej uzávierky bol stav
na zápasy 1:1. Štvrtý zápas série
sa odohrá v ŠH na Komenského v
sobotu 28. apríla o 18.00 hod. (pr)

Volejbal:
28.4. VTC Pezinok – Doprastav
Bratislava,
(4. zápas o 3. miesto)
Basketbal:
5.5. MBK Pezinok – Prievidza
6.5. MBK Pezinok – Žilina
Futbal:
29.4. OŠK Slov. Grob – PŠC Pezinok
29.4. Limbach – Lozorno
29.4. GFC Grinava – Jakubov
hrá sa o 16.00 hod.
6.5. PŠC Pezinok – Stupava
6.5. Viničné – Záhorská Ves
hrá sa o 16.30 hod.
13.5. OŠK Slov. Grob – Blatné
13.5. Limbach – Zohor
13.5. GFC Grinava – TJ Viničné
hrá sa o 16.30 hod.
20.5. PŠC Pezinok – Dunajská
Lužná
20.5. TJ Viničné – Kostolište
hrá sa o 17.00 hod.

Najlepším športovcom Pezinka za
uplynulý rok sa stal raketový modelár
Štefan Turza. Toto ocenenie si vyslúžil za úspechy na septembrových
majstrovstvách sveta v Kazachstane.
Úspešného reprezentanta sme pozvali k nám do redakcie a položili sme
mu zopár otázok.
l Priblížte nám vaše úspešné
vystúpenie na MS...
– Majstrovstvá sa konali v septembri
minulého roka v Kazachstane, v Bajkonure na raketovej základni odkiaľ
štartujú rakety do kozmu. Ja som
štartoval v kategórii raketový klzák,
kde som v konkurencii 34 špičkových
pilotov z 27 štátov obsadil 4. miesto
medzi jednotlivcami. V súťaži trojčlenných družstiev sme spolu s kolegami Štefanom Mokráňom z Bratislavy a Michalom Žitňanom z Trenčianskej Teplej získali zlatú medailu.
V tejto súťaži sa zaratúvajú výsledky
všetkých troch členov družstva v
troch jazdách. Zaujímavosťou bolo,
že sme boli ubytovaní v Centre prípravy kozmonautov.
l My sme sa však dopočuli, že to

Štefan Turza
nebol váš prvý úspech na vrcholnom podujatí.
– Máte pravdu, v roku 2004 som bol v
Poľsku vicemajstrom sveta a v roku
2005 v Rumunsku vicemajster Európy.
l Ako ste sa vlastne dostali k raketovému modelárstvu?
– Od malička som chcel byť pilotom,
no nikdy sa mi to nepodarilo. Modelárstvu som sa venoval už na základnej škole. Neskôr som mal prestávku,

Počas prvého májového víkendu vyvrcholí 1. basketbalová liga mužov, v ktorej si veľmi dobre počínajú
hráči MBK Pezinok. V poslednom dvojkole privítajú na
svojej palubovke v ŠH Komenského súperov z Prievidze a Žiliny. Za vedenie MBK pozýva všetkých priaznivcov na zápasy Justín Sedlák: ,,Vedenie MBK Pezinok pozýva všetkých športových priaznivcov z Pezinka a okolia na atraktívne súboje bývalých extraligových klubov. V sobotu 5. 5. o 18.00 hod. privítame
HBK Prievidza a v nedeľu 6. 5. o 10.00 hod. Váhostav
Žilina. Sú to posledné zápasy sezóny, hráči, realizačný tím i vedenie klubu sa na vyvrcholenie súťaže tešia.
Myslím si, že pôjde o atraktívne súboje klubov, ktoré
majú svoju históriu a aj dosiahnuté úspechy, súboje
však budú mať aj slávnostný rámec, keďže náš klub aj
Prievidza už postupujú do extraligy."
(pr)

V pondelok 2. apríla vyvrcholil v
ŠH na Komenského ul. 2. ročník
Ligy základných škôl v basketbale.
Ide o projekt MBK Pezinok, ktorý
podporuje aj Slovenská basketbalová asociácia (SBA), ktorého
cieľom je nájsť basketbalové talenty medzi žiakmi základných
škôl.
Rovnako ako vlani, aj v tomto
školskom roku sa súťaž hrala dlhodobo, systémom každý s každým.
Víťazom sa stalo družstvo ZŠ Kupeckého, ktorého hráči sedem zápasov vyhrali a len raz odišli z palubovky porazení. Druhé miesto obsadila ZŠ Holubyho a na treťom
mieste skončili minuloroční víťazi
zo ZŠ Na bielenisku. Ďalšie priečky
obsadili ZŠ Fándlyho a ZŠ Orešie.
Počas záverečného slávnostného ceremoniálu odovzdávali
najlepším družstvám i jednotlivcom ceny zástupcovia SBA – prezident Rudolf Petrovský a gene-

ale keď som si založil rodinu, tak som
sa k tomu vrátil.
l Mohli by ste nám tento nie príliš
známy šport predstaviť?
– V modelárstve je veľa kategórií, no
ak chce byť človek úspešný, tak sa
naplno môže venovať len jednej,
ostatné môže mať ako hobby. Moje
lietadielko je na diaľkové ovládanie,
vyrábam si ho sám. Váži do 20 dkg,
minimálne rozpätie má 110 cm. Štartuje na raketový pohon z rampy, asi
1,5 sekundy po štarte má model rýchlosť 300 km/hod. Treba s ním nakĺzať
6 minút a potom presne sadnúť na
čiaru dlhú 50 m. Presnosť dosadnutia
je bodovaná, hodnotí sa aj to či ste
dosadli presne po šiestich minútach.
Som predsedom Pezinského modelárskeho klubu, trénujeme v Kučišdorfskej doline. Začiatkom mája,
presnejšie 5. a 6., tam pod záštitou
primátora Pezinka usporiadame Majstrovstvá Slovenska.
l Čo pre vás znamená ocenenie
najlepší športovec roka?
– Je to zadosťučinenie za dlhé hodiny práce pri výrobe modelu ale aj za
nespočet nalietaných hodín.
(pr)

V dňoch 14. až 15. apríla sa konalo v poľskom
meste Wengrow ďalšie kolo európskeho pohára v
kickboxe pod názvom Poland Open. Zišla sa tu pomerne dobrá konkurencia viac ako 470 pretekárov z
10 krajín Európy. Slovensko na ňom reprezentovali aj
šiesti zástupcovia Karate-kicbox klubu Pezinok: Svatava Špániková, Zuzana Gregušová, Michal Sedláček, Michal Greguš, Peter Nemilý a Miloš Mihály, jedným z rozhodcov bol tiež Miroslav Horák,
ktorý aj štartoval v kategórii Masters old boys. Z Pezinčanov sa na podujatí najviac darilo najskúsenejšej
Svatave Špánikovej, ktorá v kategórii ženy do 60 kg
light kontakt zvíťazila a v kategórii semi kontakt
skončila na 3.mieste. O prekvapenie a dobrý výsledok sa postaral Miroslav Horák, ktorý obsadil 3.
miesto v kategórii Masters old boys.
(mh)

rálna sekretárka Nataša Hrisenková, primátor mesta Oliver Solga,
viceprimátor a poslanec NR SR
Ján Čech a prezident MBK Pezinok Ľubomír Blažek. Najlepším

Víťazné družstvo ZŠ Kupeckého.

hráčom ligy a zároveň aj najlepším
strelcom (154 bodov) sa stal Denis
Navračič zo ZŠ Kupeckého. Najúspešnejším trénerom sa stal tréner víťazov Ján Miškov.
(pr)

Snímka (mo)

