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V terénoch Malých Karpát v okolí
Pezinka sa v dňoch 8. - 11. júla konal už 28. ročník Veľkej ceny Slovenska a zároveň 46. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinka v
orientačnom behu. Predstavilo sa
na ňom vyše 400 pretekárov z 20
krajín na tých istých tratiach ako
počas minuloročných 2. Majstrovstiev Európy dorastu, ktoré sa konali v našom regióne. Podujatie
zhodnotil jeden z organizátorov
Pavol Poláček: - Účastníci odchádzali od nás spokojní, takže
môžeme Veľkú cenu zhodnotiť ako
vydarenú. Okrem náročných tratí a
pretekov sme pre nich pripravili aj
ochutnávku vín na Červenom Kameni. Chcem sa v mene organizátorov poďakovať Mestu Pezinku a
Obecným úradom v Častej, Doľanoch a Dubovej za pomoc pri organizácii podujatia a tiež firme J&R
Pretzelmayer, Vojtechovi Markovicsovi a riaditeľovi múzea na Červenom Kameni PhDr. Ing. Hájičkovi
za umožnenie spomínanej ochutnávky.
Výsledky hlavných kategórií muži: 1. František Libant, KOBRA
Bratislava, 2. Piotr Paszynski,
Poľsko, 3. Dag Steinar Ragvin, Nórsko. Ženy: 1. Tatiana Poláková,
Poľsko, 2. Katarína Labašová, Akademik TU Košice, 3. Dáša Dytrtová,
Česko.
(pr)

Pezinská Baba sa cez posledný
júlový víkend stala dejiskom 7. podujatia seriálu majstrovstiev Európy v
pretekoch automobilov do vrchu
Slovakia - Matador.
Najprestížnejšiemu motoristickému podujatiu na Slovensku tradične prialo počasie, obidva dni bolo
slnečno a mimoriadne teplo. Na
štarte pretekov sa zišlo 144 pretekárov, čo bolo doteraz najvyššia účasť.
Tohtoročné preteky sa obzvlášť vydarili slovenským reprezentantom
Jaroslavovi Krajčímu a Petrovi Jureňovi.
Krajčí na formule Lola F 3000 v
absolútnom poradí dosiahol víťazný
čas 4:04,865, druhý skončil Rakúšan Waldi (F 3000) 4:10,284, tretí
Čech Beneš (Lucchini) 4:12,002.
Rekord 5500 m dlhej trate drží minuloročný víťaz v absolútnom poradí
Talian Zardo na Osselle 4:02,94.
V skupine N triumfoval Peter Jureňa, ktorý zvíťazil na Micubiši Lancer EVO VII časom 5:05,653. Druhá
priečka na stupni víťazov patrila Benešovi (ČR/Ford Escort Cosworth)

5:06,965, tretia Nemcovi Krugovi
(BMW M3). Úradujúci európsky
šampión Peter Jureňa sa po tomto
víťazstve dostal na 1. priečku v priebežnej kvalifikácii ME v kategórii 1.

Absolútny víťaz Jaroslav Krajčí na formule Lola F 3000.

V Neratoviciach v Česku sa uskutočnili Majstrovstvá
Európy vo vodnom lyžovaní za člnom, na ktorých sa zúčastnili i Pezinčania - Matej Kunert (17) a Marek Mlynek
(13), obaja pretekajúci zaAŠK Inter Bratislava.
Junior M. Kunert skončil v kombinácii (slalom, triky, skoky) na skvelom druhom mieste a vybojoval pre Slovenskú
republiku striebornú medailu, čo náš mladý pretekár považuje za najcennejší úspech vo svojej športovej kariére. V
skokoch bol štvrtý, v slalome šiesty a v trikoch ôsmy.
Na pretekoch v kategórii dofénov štartoval aj zverenec
bratov Galbových Marek Mlynek, ktorý získal v trikoch tiež
cennú trofej - bronzovú medailu.
Ako nám povedala Maťová trénerka Elena Kunert, našich mladých pretekárov čakajú ešte spoločné majstrovstvá Čiech a Slovenska a septembrové Majstrovstvá
Európy za vlekmi v Lubline v Poľsku.
(mo)

Mladoboleslavskí futbalisti, nováčik českej najvyššej súťaže, absolvovali v júli herné sústredenie v
Pezinku. Futbalisti z nášho družobného mesta boli ubytovaní v hoteli
Istota v Kučišdorfskej doline, odkiaľ
si odskočili na prípravné zápasy s
bratislavským Interom a Slovanom a
do Viedne, kde hrali s RAD Belehrad.
(mo)

Pezinský cyklista Filip Polc sa stal
v Žiline majstrom Slovenska v
zjazde na horských bicykloch. 22ročný Filip, ktorý preteká za vlastný
klub Polc Pezinok, štartoval na prelome júla a augusta aj na majstrovstvách Európy horských cyklistov v
poľskom meste Walzbrzych Ksiaz,
kde obsadil vo fourcrosse 9. miesto
a v zjazde 16. miesto.
(pr)

V 36-člennej nominácii Slovenského paralympijského výboru na
XII. letné paralympijske hry do Atén
sa objavil aj Pezinčan Peter Valka.
V dňoch 17. - 28. septembra bude
spolu s ďalšími deviatimi stolnými
tenistami reprezentovať Slovensko
na najvýznamnejšom sviatku telesne postihnutých športovcov.
Bude to pre neho prvá účasť na
paralympiáde. V Aténach sa predstaví vyše 4000 športovcov zo 130
krajín.
(pr)

Medzi štartujúcimi pretekármi, ako
predjazdec, bol aj tradičný účastník
pezinského podujatia Ivan Gašparovič, ktorý prvý raz preteky absolvoval
ako hlava štátu.
(mo)

V nedeľu 15. augusta odštartovali futbalisti PŠC Pezinok tohtoročnú sezónu v III. bratislavskej lige. Na domácom ihrisku privítali Veľké Leváre a prítomných fanúšikov potešili nielen vysokým víťazstvom 7:0 ale aj peknou útočnou hrou, ktorá sa divákom musela páčiť. V 2.
kole Pezinčania podľahli Svätému Juru na jeho ihrisku
0:1. V najbližšom kole, 29.8. o 17.00 hod. privíta PŠC
na svojom ihrisku Slovan Bratislava B. Po minuloročnej,
opäť problematickej sezóne, prišlo v kádri k niekoľkým
zmenám. Trénera Dušana Jacka nahradil Maroš Jakim,
jeho asistentom sa stal Dušan Maluniak. Z kádra odišlo
sedem hráčov, ďalší štyria odišli na hosťovanie. Naopak, PŠC posilnilo osem futbalistov - Aleš Čík z Rače,
Peter Bednárik z Ružindola, Peter Pätoprstý z Rapidu
Bratislava, Marcel Múčka a Radovan Achberger (obaja
zo Svätého Jura), David Vailing, Jozef Zajac a Juraj
Kuťka (všetci z Nitry).
Príjemnou zmenou pre fanúšikov je tiež postupne sa
skrášľujúci areál futbalového štadióna. Počas letnej
prestávky natreli oceľové konštrukcie, vymaľovali tribúny a oplotenie a zrekonštruovali trávnik. Pripravuje
sa zatrávnenie tréningových ihrísk a upravuje sa budova na ulici 1. mája, kde nájdu svoje priestory mládežnícke družstvá klubu.
(pr)

V areáli ZŠ Fándlyho ul. vyrástla zaujímavá stavba džudo hala. Iniciátorom jej zrodu bol 1. Judo club Pezinok za veľkej podpory primátora O. Solgu. Samotná
výstavba trvala dva roky, v súčasnosti sa robia už len
drobné dokončovacie práce.V hale je veľká telocvičňa
pre úpolové športy, rozcvičovňa, ktorú bude môcť využívať aj verejnosť na cvičenie aerobicu, pripravuje sa
tiež posilňovňa. Na poschodí sú okrem klubových
priestorov Judo klubu aj tri voľné kancelárie na prenájom. Halu už vyskúšal aj strieborný olympionik z Atén
Jozef Krnáč, na Majstrovstvá Európy sa v nej pripravujú
traja pezinskí džudisti Randl , Valovič a Jurčík a uskutočnil sa v nej aj medzinárodný Aikido seminár.
(pr)

