
ileny AK Hodonín opěÍ třetl
muži si vyrozně polepšili
REGION - Na stadionu Loko-
motivy B eclav se v neděli
uskutečnilo t etí kolo prv-
ní ligy mužri a žen v atletice.
Hodonínští závodníci posbírali
všechny síly a vyrazili vylepšo-
vat své tabulkové sk re.

Družstvo mužti po smolném
sedmém místě v posledním
závodě v Olomouci vytazitrg do

boje térně s plnym obsazením.

Bohužel opět chyběla slovenská
posila, sprinter Vladimír Šimík,
ktery by p ineslurčitě ve$ p íděl
bodri, což by muže katapultovďo
ještě o pffčku vyše. I tak všichni
zabojovďi a

"Ié ětvte mís
zajišfují n muž m poho. dlné
uďržen a'stejně jako loni pátou

pffčtar; zbyvá celkově pouze
jeden zátvoď. Ten se uskuteční na

konci srpna na dom ácímstadionu
v Hodoníně ,,IJ Čenren ch dom-

kli". Ž"ny v tomto kole obsadily
tÍetí místo. o tom rozhodly aŽ

poslední disciplíny a to p ede-

všírn dálka a trojskok. Ve t etím
kole zvítězíIy žrjny opayy ziskem
I74bod ,,druhé Ženy.T ince ztra-

tily jen jediny pril bod (L73,5) a

't etí AK Hodonín získď 168,5

bodri. Celkem po t ech kolech si
hodonínské závďnice drží zatím
skvělé tÍetímísto.

Z jednotlivc'u Se blyskl dvě-
Ína prvními místy Lukáš Ltpa

v dáIce v1rkonem 7o7' cm a

v trojskoku 14,32 metru. Vybor-
ně si veď také ještě žák Filip
.Sasínek. V běhu na 800 metru

se svezl se ' zkušenymi a časem
I:5],I4 minuty si opět vylepšil
osobní i okresní rekord, a p i-
psal si v první lize cenné tÍetí

místo. Další ze závodník , kte-

ry si vytvo il osobní maximum,
byl Filip Vinklárek Vo. vyškď-
ském sektoru. Vykonem 188 cm
obsadil nakonec páté místo. T otí
místo si p ips al za letošní nejlep-
ší vykon také ond ej Spazier ve
vrhu kouIí vykoneml4,21 metru.

Čtvrtym místem si pipsal cenné

body Ji í Kubalák na 5000 met-

minuty a vylepšil tak své okresní
maximuÍ:Í| z roku 2009 o témě
'šest vtein. V muŽích'.rozhodly o
koneěném čtvrtémmístě pro AK
Hodonín až štďety. Zde hodo-
nínští atleti vybojovali druhé

místo na4x4
nik Kubaliík,
Zdenék Dffmal, Pawel Jajuga)

,a k tomu'štafeta B urvďa v bor'.

né čtvtté místo (Filip Sasínek,
Matěj Bureš, Dďibor Čagánek,
David Herka).

Z ženskych vysledkťr je nut-

no vyzvednout vítězství hodo-
nínské stálice Jany Kadlecové
v běhu na 5000 metru časem

19:34,27 minuty. Skvěle" si ved-

la také Tereza Korvasová. Ta si
yylepšila letošní nejlepší ,čas na

1500 metru za v kon 4:5I,52
minuty a obsadila tak druhé mís-
to: Skvěl mi vysledky skončil
také závod Žen v hodu diskem.
První t i místa obsadila děvča-
ta z Hodonína: Alena Pejšková
vykonem 42,10 metru zvitězila
(4. místo oštěp - 35,90 metru),

druhá Jana Myrmusová hodila
disk do vzdáIenosti 39,48 met-

ru a tÍetí Iveta Bučková dosiáhla

na38,27'metr a k tomu p ida-
Ia čwté místo v kouli zq vykon
II,54 metru. Druhé místo si pak
p ipsala vykonem 44,86 metru

v hodu kladivem Lenka Korá-
bová. Yyrazn ' osobní rekord
Zaznamenala žákyně Adéla Sed-
Iá ová, kte obsadila celkovou
tÍetí pffčku v běhu na 800 metru

vyborn; m časem 2:22,0I minu-
ty.

Zu s|edkri: muži: Jakub Žuro-
vec (6. místo 400 metr - 51,87 s),
Pawel Jajuga (2. místo 400 metr
pÍeká ek _ 54,35 S, 4.místo 400
metru _ 51,00 s), Filip Hejkrlík (3.

místo ch ze 10 km _ 48,44 min.),
Michď Tišnovslc (6; místo vyška
_ 183 cm), Jal{ub ZapaLa(7. místo

'v ška -- 183 cm), Dominik Kuba-
lák (6. místo 800 métru - 2:00,24
min., 9. místo 400 metrri _ 52,18

s), Zdeněk Dffmď (7. místo 400
metr - 51,95 S, 9:. místo 200 met_

Íti ... 23',69 's), Peff Vašek (7. místo
l trojskok - 13,00 meÚti, 8. místo
oštěp - 46,73 meff ), Alois Zapa-
la (10. místo vyška - 178 cm),
David Herka (10.místo 800 met-
rťl . 2:07,30 min.), Luděk Durd'tík
(11. místo 5 km - 16:40,57 min,),

Ji í Gďar oš (9. místo :10 km
' ch ze - 1:06,38 hodiny), Dďibor
Čagrínek (I2. místo 800 metr -
2:14,88' min.),,Martin Hpšek (,l4.
místo koule - II,22 metr , 15.

místo disk - 33',77 meff ), Karel
Pešák (11. místo kladivo - 37,99
metru), Anton orlík (I2. místo
kladivo 35'30 metru), Míchď
Šubín. (I2. místo vyška I73

'cm), Josef Korvas (16. místo 5
km'- 18:06,67 min.).

Ženyz Csilla Fugliov á (L mís-
to 800 metru - 2:I7,84 rl.rin., 2.

místo 400 metr - 57,38 s), Zde-
naBezrišková (4. místo tyč'- 335
Cffi, 11. místo 100 metrťl,' p e-

káŽek _ 18,69 s), Eliška Dffma-
lová (5. místo 400 metru _ 59'85

s' 11. 'místo 2OO metru - 26,67

s), Karolína Gajarová (11' mís-
to 100 metru - 13,43 s, 16. mís-
to 200 metr '-- 28,13 s), Zuzana
Haunoldová (I2. místo kladivo

30,96 metr , '!'4. místo disk

- 28,17 metrri), Kate ina Hofír-
ková (7. místo 5 km . 2I:21,31
miq.)''Lucio Krtičková (6.'.místo

vyška - 150 cm), Lenka Kiichle-
rová (I4.,místo 'kladivo _ 27 ,37
metru), Eliška ostffžková (L2.

místo 400metru -65,46 s), Karo-
lína P lrola (3. místo , 100 met-

rtl p ekáf,g|1'- 15,37 s, 4, rnísto

Ž00 metru -25,90 S,5.místo 100

metru - 12,88 s), AndreaZapalo-
vá (7 . místo 400 metru - 60,70 s,

12. misto 200 metru - 26,95 s),

Erika Zapalová (10. místo 400
metrťr - 63',67 s' 'I7. místo 20o
metru - 28,32,s), 4 x 400 metru
(Andrea Zapalová, Dffmalová,
Fugliová, Kutrová) 4:02,53 - 1.

.'místo, 4 x 100 metru (Krtičková,'

Gajarová, Bez šk ová, P lrola)
52,60 s - 6. místo.

(s použitím materiál LL
rval jop)Ns zť.{", -ba;44 zpraco


