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REGION Minul tyden Y
tery se jako již každoročně

Y rámci Brněnské latky Alfa
Helicopter konalo vyhlríše-
ní nejlepších atletri Jihomo-
ravského kraj e. Z nominací a
nrísledného hlasování jednotli-
vych oddílri pak vzešli koneční
vítězové j ednotlivych kate gorií,

kte í si p evzalii ocenění za své
celoroční sportovní snažení.

Mezi nominovanymi se obje-
vili také čtyfi zástupci Atletické_
ho klubu (AK) Hodonín. V kate-
gorii Žen do 22let to byla Sylva
Skabrďrová, V kategorii doros-
tenek Tereza Korvasová, mezi
dorostenci vyčnívď Filip Sasí-

nek a v kategorii žekyít držela
prim Veronika Pďičková. Z
rukou p edsedy Jihomoravského
krajského atletického svazu Cti-
bora Nezdďila si ocenění odnesli
kromě Terezy Korvasové všichni
zby|í navrhovaní atleti.

M žeme si p ipomenout rispě-
chy, kterych v roce 2012tito atle-
ti dosríhli. Veronika Paličková
zazá ila jIž v hale, kde ve sprin-
tu na 60 metru zlepšila česky
Žiíkovsky rekord na 7,65 sekun-
dy. Tímto vykonem získala zlato
na Mistrovství ČR, ke kterému
p idala další na 150 metrech. Své
tituly obhájila také na dráne. Pod
otev enym nebem zaostala za
českym rekordem o pouhé dvě
setiny sekundy. Na mezistátním
utkríní v chorvatském městeč-
ku Rijeka pak zvítězila na 100
metrové trati a pidala nečeka-
né druhé místo na i na t ístovce.
ovládla české tabulky na 60 i
150 metrťr (v hale i venku) a nej-
lepší byla i na tratích 100 a 2o0
metr , které jsou pro žiáky tratě-
mi nemistrovskymi.

S běratelem nej cenněj ších kovri
je i Filip Sasínek. v kategorii
dorostencri získal zlatou medai-
li na 800 metni v hale i venku,
lS tomu p idal s kolegy Jakubem
Zurovceffi, Jind ichem Goišem a
Davidem Herkou titul se štafetou
4 IÍát 400 metru. Vévodil také
tabulkám na 800 metru (v hale i
venku) a v běhu na 2 kilometry s

pÍekaŽkami. Sasínek p idal také
zaslouženy republikovy bronz v
krosu. Díky svym rispěchrim byl
zaÍazen do uŽšího reprezentačni-
ho v běru s q hledem na Mis-
trovství světa sedmnáctiletych a
j1Ž v halové sezoně 2013 se pfib-

líŽ1| k limitu na 1500 metr , kte-
r ' |ze bohužel pro něj plnit až v
letní části Sezony.

Sylva Škabrahová sice závo-
dila v letní sezoně za oddíl Brna
p edevším Z d vod kvalitních
start v rámci české extraligy, i
tak je svě enkyně kouče Antoní-
na Slezáka hodonínskou závod-
nicí. Mezi jeji největší spěchy
roku 2012 patÍí bezpochyby
seniorsky titul mistryně Čn na
800 metr , ke kterému později
p idala zlato ze závodu na 400
metru ze šampionátu do 22 |et.
Na mezistátním utkání, které
po ádal domácí oddíl AK Hodo-
nín, doběhla Za svou reprezen-
tační kolegyní na druhém místě
a navic p idala vítězství se šta-
fetou. Yyznamn byl také její
start v podprogramu diaman-

REGION - Nep íze počasí
p iměla některé atlety p ehod-
notit své tréninkové plány a
místo tréninku Y nepffznivém
počasí vyrazili proto závo-
dit do haly Otakara Jandery
v pražské Stromovce. Ze to
nebylo jen ,rtréninkové" tem-
po, ukazují nakonec dosažené
vykony.

Veronika Pďičková posunula
své osobní maxim Ve sprinnr na
jeden hďovy ovál, tedy'200 met-
ru již pod 25 sekund. Cas 24,92
sekundy znamená deváty nej-
lepší čas historie Čn pod s e-
chou. Tímto se stala naší nejlepší
dorosterrkou v hďe a mezí Žena-
mi jí pa í pruběžné čtvrté místo.
Vykon 24,92 sekundy znarcrcná
také vylepšení vlastního okresní-

Rekordy pro Veroniku Poli kovou o lokubo Žurovce

ond ej Kučeík.

tového závodu ve švycarském
Curychu.

Poslední závodnice, k terá
bohužel skončila v hlasoviíní
,,až" na druhém místě, je Tere-
Za Korvasová. V hďe získďa
p ekvapivě dva tituly na 1500 a
následně i 3000 metni. Venku se
jí sice titrrly nepodďilo obhájit,
ale i tak vylepšila svou bilanci
a p idala do své sbírky s íbro z

ho rekordu, kter1í je 25,06 sekun-
dy. Dďší skvěl čas pidala také
ve sprinnr na 60 metni, kde se
stopky zastavily na 7,60 sekundy.

Dďší sprinter ze skupiny trené-
raÁekaLipy si vedl podobně.
Jakub Žurovec zaběhl letos 2N
metni konečně pod 23 sekundy
a vykonem 22,81 sekundy zao-
stal pouhou desetinu za svym
hďovym rekordem z minulého
roku. I tak tímto časem poko il
juniorsk okresní rekord Tomá-
še Sleziíka z roku 2008, ktery
byl- 22,88 sekundy. Na šedesátce
dokázď Sleziíka pouze vyrov-
nat vykonem 7,24 sekundy, ďe i
tak si udělď novy osobní hďov
rekord.

Dďší sprinter ond ej Kučeík
taktéž bojovď v kombinaci 60 a
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patnáctistovky a bronz z trojky.
Mezitím si odskočila pro bronz Z

krosu a završila tak sezonu zis-
kem pěti republikovych medailí.

,,Rozhodně si všichni své oce-
nění zasloužili a věffm, Že to
není poslední ocenění, které tito
závodníci získali, protoŽejsou to
opravdu velmi cenné spěchy,"
konstatoval Lukáš Lípa, statistik
AK Hodonín. fiop,LL)

200 metr . Na šedesátce ''oso-bák" odolď o i setiny, kdyŽ
zaběhl tuto trať za 7,49 sekun-
dy. Na dvoustovce ovšem zabra|
a své t i dny staré maximum Ze
závodu v Bratislavě vylepšil o t i
desetiny na 24,13 sekundy.

Poslední zástupkyní z Hodo-
nínska byla Darina Dvorská,kte-
rá zkoušela pouze šedesátku a na
nové osobní maximum nestačila,
i ták časem 8,88 sekundy od něj
daleko nez stala.

J1ž v o tomto víkendu se v této
praŽské hale uskuteční Mistrov-
ství Ceské republiky dorostu a
junioru' a proto tento závod byl
d ležitym testem drríhy p ed tím-
to kláním, protože právě klopené
zatáčky je t eba si p ed velkou
akcí vyzkoušet. (iop' LL)Tereza Korvasová.


