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Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové kluby, ktoré
majú registráciu potvrdenú mestom,
ak doposiaľ nedoručili vyhodnotenie
dosiahnutých úspechov v roku 2004,
aby to urobili do 8.12. 2004 a doručili
ho na Mestský úrad, do kancelárie
č.dv. 5 (na prízemí), A. Šindlerovej.
Komisia mládeže a športu zároveň
pripravuje anketu o najlepšieho športovca Pezinka za rok 2004. V najbližšom čísle mesačníka Pezinčan bude
uverejnený zoznam kandidátov, t.j.
najúspešnejších športovcov v jednotlivých kategóriách a kolektívoch, z
ktorých budú môcť čitatelia určiť poradie na priloženom anketovom lístku.
Spomedzi hlasujúcich čitateľov vyžrebujeme jedného výhercu, ktorí
získa vecnú cenu od organizátorov
ankety.

Futbalový oddiel Old boys Pezinok, ktorý v našom meste pôsobí už
viac ako dvadsať rokov privítal v sobotu 22. októbra 2004 na mestskom
futbalovom štadióne výber okresu
Báč z Vojvodiny v Srbsku. V tomto
mužstve hrajú viacerí bývalí futbalisti
- Slováci. Ide o dolnozemských Slovákov, ktorí žijú vo Vojvodine už viac
ako dvesto rokov najmä v obci Selenča, ktorú navštívili pezinskí futbalisti v máji tohto roku.
Futbalový zápas sa skončil tesnou
výhrou futbalistov z Vojvodiny v pomere 3:2. Hosťom z Báču sa pobyt v
Pezinku, ktorý mal nielen športovú
náplň, páčil. V mužstve Báčskeho
okresu hral aj predseda okresnej
samosprávy prof. Tomislav Bogunovič, s ktorým sa po stretnutí neformálne stretol aj viceprimátor Pezinka
Ing. Juraj Pátek. Prof. Bogunovič poďakoval viceprimátorovi ako aj prezidentovi klubu F. Varechovi za pohostinnosť a pozval na jar budúceho
roka klub starých pánov Old boys na
odvetu do Báču.
(kč)

Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok organizuje v piatok 3. decembra basketbalový turnaj žiakov
pezinských základných škôl a Gymnázia (roč. nar. 1990 - 94) o Pohár
MBKP. Turnaj sa bude hrať v Športovej hale SOU na Komenského ul.
Slávnostné otvorenie je o 8.00 hod.,
zápasy začínajú o 8.30 hod.
(ľb)

Basketbal:
4.12. MBK Pezinok - Malacky
5.12. MBK Pezinok - Petržalka
18.12. MBK Pezinok - ŠKP Bratitislava
19.12. MBK Pezinok - Inter Bratitislava B
Zápasy sa uskutočnia v športovej hale na Konmenského ulici.
Džudo:
4.12. Play off I.SNL družstiev mužov, Džudo hala na ul. 1. mája.

S príchodom studeného počasia
sa priblížil aj začiatok lyžiarskej sezóny. Ako sú pripravení na lyžiarov v
lyžiarskych strediskách na Pezinskej
Babe a Zochovej chate nám povedal
Ján Šebo z Lyžiarskeho klubu
BABA Pezinok: - Najväčšiu pozornosť sme venovali zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov - chceme označiť
zjazdové trate, na nebezpečné
miesta chceme dať matrace, menili
sme laná na vlekoch, opravili sme na
nich unášače, robili sme údržbu
snežných pásových vozidiel, uvažujeme aj o zasnežovaní technickým
snehom na veľkej zjazdovke. Prevádzkový čas ostal nezmenený

(9.00 - 16.00 hod., večerné lyžovanie 17.00 - 21.00 hod.), večerné lyžovanie je každý deň okrem nedele a
pondelka. Cenník je rozdelený do
troch časových pásem, prvé je od
1.12. do 22.12. Cena 1-dňového
lístka v tomto pásme je 360 Sk pre
dospelých a 230 Sk pre deti. Zaviedli
sme novinku - dvojhodinový lístok,
jeho cena je 210 Sk a 140 Sk. Jedna
jazda vlekom stojí 50 Sk, 4-hodinový
lístok na večerné lyžovanie stojí pre
dospelého 280 Sk a pre dieťa 200
Sk. V ponuke je opäť aj 150 bodový
lístok (200 resp. 150 Sk. Detský lanový vlek pre deti do 8 rokov je zdarma."
(r)

V Ružomberku sa v dňoch 29. 31. októbra konali majstrovstvá Slovenskej republiky jednotlivcov a
družstiev telesne postihnutých športovcov v stolnom tenise. V kategórii
TT3 na nich štartoval aj známy pezinský športovec, paralympionik,
Peter Valka. Medzi jednotlivcami
obsadil 2. miesto, keď ho predstihol
len jeho tradičný rival Ján Koščo. V
súťaži družstiev sa umiestnil na 2.
mieste. V kategórii bez rozdielu postihnutia obsadil 4. miesto. Týždeň
predtým vyvrcholila v Handlovej
celoslovenská vozíčkarska liga, v
ktorej získal 3. miesto.
(pr)

Dňa 16.10. 2004 sa v Trstenej
konalo 1.kolo ligy karate. Umiestnenia pezinských karatistov: 1.
miesta - Zuzana Gregušová (dorastenky, -52 kg), Michaela Kohútová (dorastenky, -60 kg), Michal Greguš (dorastenci, -62 kg),
družstvo dorasteniek (M. Kohútová, A. Hupková, Z. Gregušová), 2.
miesta - Martina Poizlová (staršie
žiačky, +160 cm), Alena Hupková
(dorastenky, -60 kg), 3. miesta Andrej Palčík (dorastenci, +72kg),
družstvo dorastencov (A. Palčík,
(zt)
P. Lukáč, M. Greguš).
Dominika na prírodnej skale.

Tohtoročná sezóna bola pre mladých pezinských lezcov - súrodencov Dominiky a Jakuba Kováčikovcov, opäť úspešná. Obaja zvíťazili v Slovenskom
pohári mládeže 2004 a taktiež žali úspechy aj v zahraničí. Dominika skončila
na majstrovstvách Európy v Marina di Ravenna na 6. a Jakub na 4. mieste. V
lezení na rýchlosť skončil na výbornom 2. mieste. Dominika zvíťazila v Aggteleku v Maďarsku a v Pirkdorfsee v Rakúsku. Jakub obsadil na MS juniorov
v Edinburghu 16. miesto, na Európskom pohári juniorov vo Velikom Turnove
v Bulharsku 6. miesto, vo francúzskom Seree Chevalier 2. miesto. Okrem
týchto umiestnení sa im darilo aj v lezení na prírodných skalách, kde Jakub
preliezol niekoľko ciest náročnosti 8a a Dominika 6c.
Sezónu ukončia ako každoročne na finále Poľského pohára juniorov. (jk)

Domácim zápasom s FK Rača sa
v nedeľu 14. novembra skončila
jesenná časť III. ligy bratislavskej
skupiny, v ktorej účinkuje aj PŠC
Pezinok. Po letných zmenách v
kádri, keď prišiel nový tréner a do
kádra pribudlo osem futbalistov
čakali pezinskí futbaloví fanúšikovia, že náš klub už nebude hrať o
záchranu ako v posledných sezónach, ale že hráči zabojujú minimálne o stred tabuľky a pridajú k
tomu aj peknú hru. Po úvodnom
nádejnom víťazstve nad Veľkými
Levármi 7:0 však prišli tri prehry za
sebou a mužstvo opäť kleslo do
spodnej časti tabuľky. Tu sa potom
pohybovalo až do konca jesennej
časti a napokon prezimuje na 12.
mieste. Z pätnástich odohraných
zápasov futbalisti PŠC vyhrali štyri,
prehrali deväť a dva remizovali,
celkové skóre je 20:31. Najlepším
strelcom je Radovan Achberger,
ktorý strelil 7 gólov. Mužstvo sa
opäť nevyhlo ani niekoľkým debak-

lom - v Dun. Lužnej 5:0, či doma s
Lamačom 1:4 a s Račou 0:4.
Veríme, že káder PŠC sa cez
zimnú prestávku skonsoliduje a v
jarnej časti sa od našich futbalistov
dočkáme lepších výkonov i výsledkov.
(pr)
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
9
9
9
8
8
6
6
5
5
6
4
4
2
2
0

4 0
4 2
4 2
2 4
3 4
3 4
5 4
4 5
6 4
6 4
1 8
2 9
1 10
3 10
2 11
2 13

34:4
46:14
27:11
37:18
39:17
24:14
26:12
21:15
26:20
13:15
24:30
20:31
25:33
9:27
13:50
8:81

37
31
31
29
27
27
23
22
21
21
19
14
13
9
8
2

V októbri sa začali bratislavské ligy
v šachu, v ktorých účinkujú aj pezinskí šachisti. V 3. bratislavskej lige
začali obe naše družstvá neúspešne. Pezinok A prehral s Dúbravkou A
2:6 a Pezinok B s Modrou B tiež 2:6.
Body za Pezinok A - Jánoš 1, Srna a
Pospíchal po 0,5, za Pezinok B Lenčucha 1, Pták a Mikovič po 0,5.
V 5. lige remizoval Pezinok E s Plaveckým Štvrtkom 2,5:2,5 (Pobuda a
Mráz po 1, Hajtmánek 0,5).
(tl)

V Trnave sa v dňoch 6. - 7. novembra konali majstrovstvá Slovenska v
džude, na ktorých si úspešne počínali aj džudisti z 1.judo clubu Pezinok, ktorí získali dve strieborné a dve
bronzové medaily. Druhé miesta obsadili Milan Randl (do 81 kg) a Marek Komloš (do 90 kg), na tretej
priečke sa umiestnili Karol Alföldi (do
60 kg) a Marek Valovič (do 66 kg).
V sobotu 4. decembra vyvrcholí
tiež 1. SNL v džudo mužských tímov.
V novej pezinskej džudo hale sa na
finálovom turnaji predstavia štyri
najlepšie družstva po troch kolách
dlhodobej súťaže - AŠK Banská
Bystrica, AŠ Trnava, Slávia STU
Bratislava a 1. Judo club Pezinok.
Pre verejnosť sa začína podujatie o
14.00 hod. otvorením a semifinálovými bojmi, od 15.00 hod. sa v sprievodnom programe predstavia mažoretky, tanečná skupina a budú aj
ukážky bojových umení. Boj o 3.
miesto začne o 16.00 a finále o 17.00
hod., potom bude nasledovať slávnostné dekorovanie víťazov. Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie
najlepšieho džudistu SR za rok
2004, ktoré bude pred finálovým
bojom.
(pr)

