Na majstrovstvách Slovenska
v džude, ktoré sa
uskutočnili v posledný októbrový
víkend v Trnave sa
zo zisku medailí tešili aj pezinskí
džudisti. Pretekári 1. JC Pezinok
získali spolu jednu zlatú a štyri
bronzové medaily. Tú najcennejšiu vybojoval v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karol Alföldi, ktorý
vo finále zdolal Marušina z Judo
Can Bardejov a zopakoval svoj
minuloročný titul. Štyri bronzové
medaily získali Adam Uherek,
Emil Cino (do 73 kg), Milan
Randl a Pavol Jurčík (do 90 kg).
(pr)

V dňoch 26. 9. – 2. 10. 2006 sa v
Zadare konali Majstrovstvá sveta
juniorov v karate, na ktorých štartovalo 1050 pretekárov z 52 krajín.
Slovensko na nich reprezentovala
aj pretekárka Karate-Kickbox klubu Pezinok Alexandra Horáková,
ktorá v light kontakte junioriek do
55 kg obsadila 5. miesto. V semi
kontakte sa jej až tak nedarilo, vypadla v prvom kole s neskoršou
majsterkou sveta z Chorvátska.
V sobotu 14. októbra sa v Hnúšti
konalo prvé kolo Slovenského pohára v kickboxe seniorov, čo je
postupová súťaž na majstrovstvá
Slovenska. Hoci na tomto podujatí
neštartovali najlepší pretekári z
Karate-kickbox klubu Pezinok pre
reprezentačné povinnosti či zdravotné problémy aj tak dosiahli Pezinčania niekoľko výborných výsledkov. Najviac sa darilo Zuzane
Gregušovej , ktorá zvíťazila v
semi aj light kontakte žien do 55 kg
a dostala sa tým do nominácie Slovenska na majstrovstvá Európy v
light kontakte v Skopje. Darilo sa
aj Milošovi Mihálymu, ktorý
zviťazil v semi kontakte do 67 kg a
Michalovi Sedláčkovi, ten bol
najlepší v light kontakte do 91 kg,
Marek Mistrík obsadil light kontakte do 86 kg 3. miesto.
(mh)

Volejbal:
2.12. VTC Pezinok – Košice
Basketbal:
25.11. MBK Pezinok – Inter Bratislava B
26.11. MBK Pezinok – ŠKP Bratislava
29.11. MBK Pezinok – Spišská
Nová Ves (Slov. pohár)
Hádzaná:
2.12. ŠKP BA B Pezinok – Košice B
9.12. ŠKP BA B Pezinok – Bardejov

Príjemný je pohľad na tabuľku
nižších futbalových súťaží nášho
regiónu po skončení jesennej časti.
Všetky tri pezinské tímy, ktoré v
nich pôsobia sa pohybujú v hornej
časti tabuľky a to je čosi, čo už dávno nepamätáme.
PŠC Pezinok je v tabuľke 3. ligy
na 3. mieste, keď na vedúci Inter B
stráca štyri body. Najväčšou zmenou oproti minulým sezónam je strelecká potencia hráčov PŠC, ktorí na
jeseň zaznamenali v 13 kolách 34
gólov, čo je priemer 2,62 gólu na
zápas. Lepší ako PŠC bol len líder
Inter B a Dunajská Lužná. Pezinčania sa môžu pochváliť aj druhou
najlepšou defenzívou v súťaži, dostali len 13 gólov. Počas jesene do-

S blížiacim sa koncom roka je
tu opäť čas tradičných ankiet. Tú
o Najlepšieho športovca aj tento
rok vyhlasujú Komisia mládeže
a športu pri mestskom zastupiteľstve spolu s mesačníkom Pezinčan. Komisia športu a mládeže už oslovila športové kluby v
Pezinku, aby do 30. novembra
odovzdali svoje návrhy na ocenených športovcov. Zo zoznamu
navrhnutých športovcov budú
môcť čitatelia Pezinčana prostredníctvom hlasovacích lístkov ovplyvniť poradie v tradičných kategóriách najlepší seniorský a juniorský športovec a
kolektív. Vyhlásenie výsledkov
ankety sa uskutoční začiatkom
budúceho roka.
(pr)

siahli hráči PŠC aj dve výrazné
víťazstvá – počas osláv 85. výročia
založenia pezinského futbalu prispeli k slávnostnej atmosfére vysokou výhrou 7:2 nad Slovenským
Grobom a v 12. kole uštedrili v derby debakel Svätému Juru 9:1. Naopak, najčiernejším momentom jesene bola prehra 0:4 s Interom B na
domácej pôde, keď Interisti nastúpili skoro v corgoňligovej zostave.
Najväčšia radosť je v Grinave, tunajší GFC vedie s dvojbodovým náskokom tabuľku 4. ligy. Grinavania
prešli prvou časťou súťaže bez prehry, v deviatich zápasoch zvíťazili a
štyrikrát remizovali. Najmä na domácej pôde uštedrili súperom niekoľko debaklov, jedinou stratou bola

len remíza v poslednom kole s Lozornom, ktoré je v tabuľke hneď za
nimi. GFC sa môže pýšiť najlepšou
obranou v súťaži, v 13 kolách inkasovali len sedem gólov. Baník Pezinok po výbornom úvode, keď vyhral prvých päť zápasov, doplatil na
viaceré zranenia hráčov. Ale aj tak
je 6. miesto po jeseni a len trojbodová strata na vedúce družstvo
Hrubého Šúru solídna východisková pozícia. Baník zatiaľ ani raz
neremizoval, osemkrát vyhral, v
piatich zápasoch odišli jeho hráči z
ihriska porazení. Veríme, že všetky
tri pezinské družstvá sa počas zimy
kvalitne pripravia a na jar zaútočia
na postupové priečky do vyšších
súťaží.
(pr)

Poslednú októbrovú sobotu boli
v Malackách majstrovstvá Bratislavského kraja v plávaní mladších žiakov a Pezinčania opäť ukázali, že ich plavecké zábery sú čoraz rýchlejšie.
Hviezdičkou podujatia bola Simona Mičudová, ktorá v kategórii
M (deti narodené v roku 1998 a
mladšie) štartovala štyri razy a
získala štyri zlaté medaily a to v
troch rôznych plaveckých štýloch.
Jej zbierku doplnila pezinská plavecká nádej, osemročný Adam
Brat, ktorý v znaku na 50 m získal
striebro a v krauli štvrté a piate
miesto (50 a 100 m).
Naši mladí plavci tak potvrdili
veľmi dobré výsledky z medzinárodných plaveckých pretekov v
Nových Zámkoch, ktoré boli pred
spomínanými majstrovstvami v

Malackách. Simona Mičudová aj v
tejto silnej konkurencii získala medailu – bronzovú (50 m kraul) a
štvrté miesto na 50 m prsia. Potešili aj štvrté miesta Jozefa Šima a
Andreja Naňa.
(lb)

Simona Mičudová a Adam Brat.

Zaznamenali sme
O veľké prekvapenie sa v Slovenskom pohári
basketbalistov postarali hráči MBK Pezinok, keď v
1. kole tejto druhej najvýznamnejšej súťaže vyradili extraligové družstvo Casta SPU Nitra.
Ambiciózni Nitrania, ktorí majú v zostave dvoch cudzincov, boli v dvojzápase s Pezinkom favoritom, veď v prebiehajúcom ročníku basketbalovej extraligy sa pohybujú
vo vrchných poschodiach tabuľky a pred zápasom v Pezinku nenašli šesť
kôl premožiteľa. Pezinčania sa však súpera nezľakli a v domácom stretnutí,
ktoré sa hralo 8. novembra, od úvodu okrem krátkych úsekov viedli. Pred
odvetou si napokon hráči MBK vypracovali 9-bodový náskok po víťazstve
78:69. Najlepším strelcom zápasu bol Andrej Lukjanec s 20 bodmi.
Odveta sa hrala o týždeň neskôr v Nitre a čakalo sa, že Nitrania si vybojujú potrebný 10-bodový náskok. Opak bol však pravdou. Celý prvý polčas mali Pezinčania miernu prevahu a hoci sa domáci v priebehu tretej
štvrtiny dostali aj do 10-bodového vedenia, napokon zvíťazil MBK Pezinok prekvapujúco aj v Nitre 88:87, najlepším strelcom bol aj v tomto zápase Andrej Lukjanec s 28 bodmi. V ďalšom kole, štvrťfinálovom, si MBK
Pezinok zmeria sily s družstvom 04 AC LB Spišská Nová Ves, ktoré rovnako ako Nitra patrí k slovenskej basketbalovej špičke. Domáci zápas
bude v stredu 29. 11. v hale SOU na Komenského ulici.
Pezinčania si úspešne počínajú aj v 1. lige, kde po 8.kole vedú tabuľku
západnej skupiny a majú prakticky istý postup do skupiny, ktorá bude
bojovať o postup do extraligy. V doterajších zápasoch ešte neokúsili trpkosť prehry a pripísali si aj rekordné víťazstvo, keď zdolali BSC Bratislava rozdielom 108 bodov (137:29).
(pr)

l V 5. kole 1. ligy mužov v džude
sa pretekári 1. JC Sokol Pezinok
predstavili v Žiline, na pôde Slávie
ŽU. Prvý zápas sa skončil remízou 3:3, za Pezinok bodovali Uherek, Tománek a Jurčík, v druhom
zápase zvíťazili Pezinčania 5:2,
body: Alföldi, Uherek, Valovič, Tománek a Jurčík. Pezinčania obsadili v tabuľke 3. miesto, z ktorého
idú aj do play off. V semifinále si
zmerajú sily s VŠC Dukla Banská
Bystrica.
l V Košiciach vyhlásili najúspešnejších vodných lyžiarov v práve
sa končiacom roku. Medzi mužmi
bol ako druhý najlepší ocenený
Matej Kunert. Najväčším úspechom 18-ročného Pezinčana v
uplynulej sezóne bolo 3. miesto
na nedávnych majstrovstvách
sveta, ktoré získal v šesťčlenných
družstvách v kombinácii za vlekom.
(pr)

