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pred novou sezónou
Tradič ným ocenením naš ich š portovcov
za ú speš nú reprezentá ciu je kaž doroč ne
pozvá nka na spoloč né
stretnutie s predstaviteľmi mesta. Aj v
tomto roku v januá ri
zavítalo na radnicu
dvadsať najú speš nejš ích reprezentantov
Pezinka vo viacerých
š portoch.
V obradnej sieni sa
š portovcom prihovoril
primá tor Ivan Pessel,
ocenil ich výkony, ktorými triumfovali na
svetových a európskych š ampioná toch a
na medziná rodných a republikových sú ťaž iach. Kaž dý z pozvaných š portovcov okrem osobnej
gratulá cie a poďakovania dostal
pekný pohá r a zapísal sa do Pamätnej knihy mesta.
Potom v zasadač ke MsÚ primá tor so svojim zá stupcom Oliverom
Solgom besedovali s ú speš nými

Slovenská
muž ská basketbalová rep r e z e n tá c i a
má po takmer
polroku bezvlá dia koneč ne
svojho kormidelníka. Je ním
terajš í tréner
Slovakofarmy
Pezinok Ľubomír Urban . Najlepš í
muž ský basketbalový tréner na
Slovensku za rok 2001 sa tak opäť
dostá va do najcennejš ej trénerskej
funkcie, keďž e už v roku 1997 pri
reprezentá cii pô sobil.
Hoci Ľ. Urban bol od zač iatku výberu reprezentač ného trénera najväč š ím adeptom na tú to funkciu,
jeho menovanie sa nerodilo ľahko.
Slovenská basketbalová asociá cia
a BK Pezinok nevedeli dlho ná jsť
spoloč nú reč v niektorých dô lež itých otá zkach ohľadne realizač ného tímu a zabezpeč enia reprezentá cie. A aj keď ani v sú č asnosti
eš te nie je vš etko ú plne dotiahnuté,
Ľ. Urban už zač al tvoriť predbež ný
zoznam kandidá tov na reprezentač ný dres a tiež aj program reprezentá cie na rok 2002.
(pr)

Oprava
V minulom č ísle sme priniesli informá ciu, ž e vodného lyž iara Mateja Kunerta trénuje nevlastná
matka Helena Kunertová . Nejde
vš ak o nevlastnú matku, ale druhú
otcovu manž elku. Matej ž ije oddelene u svojej matky. Za nepresnú
informá ciu sa ospravedlňujeme.
(r)

preteká rmi.
Na slá vnostné stretnutie boli pozvaní: horský cyklista - Filip Polc ,
orientač ní bež ci - Františ ek Libant, Katarína Libantová , Luká š
Bartá k, karatisti - Michal Peniak,
Svatava Š pá niková , Marcela Tahotná , Alena Hupková , Zuzana
Greguš ová , dž udisti - Martin To-

má nek, Rastislav Neu, Adam
Uherek, vodný lyž iar - Matej Kunert, plavkyňa - Kamila Korčeková , softbalistka - Má ria Dubeková ,
atlétky - Barbora Michá liková a
Martina Zborovanová , taekwondisti - Rastislav Blažek, Miroslav
Bizná r a basketbalista Peter Há ger.
V sú boji o
prvé miesto v
skupine s
Iraklisom Solú n sa Slovakofarma vypla
k výbornému
výkonu. Na
snímke jeden
z jej ú tokov
ťahá Ristanovič .

Snímka (mo)

Basketbalisti Slovakofarmy Pezinok dosiahli v tomto roč níku Saportovho pohá ra svoju najlepš iu bilanciu v zá kladnej skupine tejto sú ťaž e.
Dosiahli osem víťazstiev a iba dvakrá t prehrali, č o ich vynieslo na historické prvé miesto.
V 9. kole zvíťazili na palubovke
Igokei Aleksandrovac 81:78, keď už
prehrá vali o 15 bodov. Muž stvo teda
opäť doká zalo, ž e v tomto roku má
veľku vnú tornú silu ale aj motivá ciu
nieč o v Saportovom pohá ri dosiahnuť. Toto víťazstvo zá roveň znamenalo, ž e v zá vereč nom kole si to v
sú boji o prvé miesto rozdajú na pezinskej palubovke Slovakofarma a
Iraklis Solú n. Vyš e dvetisíc prítomných divá kov malo v ten več er z basketbalu urč ite ohromný zá ž itok a
najmä veľkú radosťz výkonu ná š ho
muž stva. Veď už dá vno sa nestalo,
aby sa v poslednej minú te vš etci
divá ci postavili a skandovaným potleskom ďakovali hrá č om. Tí sa

najmä v prvom polč ase prekoná vali
a fantastickú obranu striedali s výbornými ú toč nými akciami a napokon zaslú ž ene zvíťazili 86:74. To
znamená , ž e v I. kole vyraďovacej
č asti sa stretnú so silným poľským
tímom Anwil Wloclawek. Prvý zá pas
je 27. februá ra v Poľsku, odveta v
Pezinku sa odohrá 5. marca.
Najlepš ím strelcom Pezinka v zá kladne skupine sa stal Andrej
Lukjanec, ktorý nastrieľal 181 bodov.
Popritom sa skonč il 1. roč ník
Č esko-slovenského pohá ra, ktorého finá lový turnaj sa uskutoč nil 22.
a 23. januá ra v Ostrave. Naš i hrá č i
najskô r v semifiná le zdolali Děč ín
95:64 a vo finá le Ostravu 97:80
najmä zlepš enou hrou v druhom
polč ase. Pezinč ania sa tak stali premiérovým viťazom tejto medziná rodnej sú ťaž e a splnili tým jeden zo
svojich cieľov tejto sezóny.
(pr)

FILIP POLC ,
horský cyklista: Tá to sezóna bude
iná ako predchá dzajú ce. Odvíja
sa to od mô jho
zranenia, stá le si
dolieč ujem zlomenú ruku, chodím na rehabilitá cie. Keď to vš etko dobre pô jde od
februá ra by som mal byť fit a odídem na sú stredenie do Spojených
š tá tov alebo do Mexika. Tu ma
č aká tvrdá príprava v teréne i po
kondič nej strá nke. Prvé preteky sa
zač ínajú v polovici apríla - Č eský a
Slovenský pohá r. Od jú na prichá dza na rad š esť kô l Svetového pohá ra, medzitým majstrovstvá sveta
a majstrovstvá Európy. To najdô lež itejš ie sa udeje v priebehu
dvoch-troch mesiacov. Neviem
eš te, aká bude konkurencia, ale
mojou snahou bude zajazdiť č o
najlepš ie.
MARTIN TOMÁNEK , dž udista: Sezónu som zač al
víťazstvom v Slovenskej Bistrici v
Slovinsku. Takýto
ú spech v silnej
európskej konkurencii som ani neč akal, najmä keď
organizá tori pripravili pre ná s preteká rov nedô stojné podmienky. Zač iatkom
apríla budem š tartovať na majstrovstvá ch Slovenska, potom ná s
č aká prvé kolo Slovenskej ná rodnej ligy, Veľká cena Preš ova a medziná rodné sú ťaž e v Prahe, Budapeš ti, vo Varš ave a iné. Mojím
cieľom pre tú to sezónu je dosiahnuť dobrý výsledok na majstrovstvá ch Európy v Maribore.
KAMILA KORČ EKOVÁ , plavkyňa: - Moja východisková pozícia pred sezónou
nie je dobrá , už
dlhš í č as som
chorá so zá palom
prieduš nice. Verím vš ak, ž e už
č oskoro sa vylieč im. Chýba mi tréning, a prvé
preteky sa blíž ia. Zač íname v
marci v Trnave. Chcela by som aj
tento rok dobre obstá ť najmä na
majstrovstvá ch Slovenska.
FRANTIŠ EK LIBANT , orientač ný
bež ec: - Tento rok
ná s č akajú Svetové pohá re, prvý
zač ína vo Švajč iarsku, potom v
Belgicku, v septembri v Maďarsku a posledný v
Č echá ch. Medzitým budú majstrovstvá Európy v
Maďarsku, na ktoré sa predovš etkým zameriavam. V tomto roku už
má m aj viac č asu na tréning, v minulých rokoch ma zamestná vali rozbiehajú ce sa podnikateľské aktivity,
preto oč aká vam, ž e moje výsledky
by mohli byťlepš ie.
(mo)

