
0 Slezsko pro otlety AK Hodonín

Sedm medoilí zMistrovství Morovy

REGION _ Atletická hala Elán v Bratislavě hostila nedávno Mis-
trovství Moravy a Slezska všech kategorií, kromě nejkratšího
sprintu žactva. které se teprve uskuteční v.ostravě.

Hodonínští atleti vyslali na tento závod celkem dvaadvacet závod-
níků, přičemŽ některé jasné medailisty díky zranéní či.nemoci necha-

li doma. I tak se podďilo z oválu a sektoru vyryŽovat celkem sedm

medailí, z nichž pět bylo zlatých a po jedné stříbrné abronzové. Nej-
vyšší příčku vybojoval Filip Sasínek, ktery na trati 800 metru vylep-
šil svůj vlastní okresní rekord na 1:56,29 minuty a upevnil si tak své

vedení v českých tabulkách kategorie dorostu. Slejně se vedlo doros-
tence TEREZE KloRvAsovÉ (na snímku), která své týden staré

osobní maxim vylepšila o jeden a půl vteřiny na čas 4:52,73 minuty a

také ji patří vedení v tabulkách Čn steině jako žzkynVeronice Palič_
kové, která časem 19,18 sekundy ve sprintu na 150 metru o setinu

vylepšila sedm let starý okresní rekord Martiny Schmidové. Další
zlaté medaile Se bohužel obešly bez osobních a letošních maxim, i tak
jsou to ale výkony vysoké kvďity. Dorostenec Jakub Žurovec nenašel

v běhu na jedno halové kolo, tedy 200 metrů, přemožitele a zvítězll
v čase 23,tl sekundy. Stejně jako Lucie Krtičková tentokráte ve výš_

kďském sektoru, kde překonala laťku ve výšce I57 cm. Po vynechání
na 160cm uŽ bohažel163 cm nezdolala. Na stříbro dosáhl její kolega
ze sektoil, nestárnoucí Alois ZapaIa za výkon I77 cm. Bronzovou
medaili si do Hodonína přivezl Jindřich Goiš z běhu na 400 metru.

Skvělým osobním rekordem 52,58 sekundy patff momentáIně mezi



pět nejlepších dorosteneckých čtvrtkďů v Čn. Těsně pod stupni vítě_

zů skončil Dominik Kubalák na trati z00 metru v kategorii juniorů,

kde obsadil čtvrté místo v halovém osobním rekordu 23,99 sekun-
dy a na dvojnásobné trati skončil šestý časem 52,13 sekundy. osob_
ní rekord na 800 metru 2:14,79 min stačil taktéŽ na ,,btamborovou
medaili" Dominiku Bartoníkovi v kategorii žactva. Čtvrtá skončila
také dorostenka Lucie Žurková ve sprintu na 20O metru v osobním
rekordu 27,45 sekund.

ostatní výsledky závodníků AK Hodonín:
ondřej Džuba (5. místo 300 m _ 40,37 s; 9. místo 150 m - I9,I5

s, žáci), Sylva Škabrďrová (5. místo 400 m - 58,98 s, ženy), Andrea
Zapalová (6. místo 200 m _ 27,77 S; 8. místo 400 m _ 62,60 s, Ženy),
Adéla Sedlářová (8. místo 800 m - 2:3I,44 min, žákyně), Kristýna
Bračková (1 1 . místo 1 50 m _ 22,1 7 s, Žekyně), Zdenka Hlav áčová( 1 1.

místo 1500 m _ 5:40,60 min, žákyně), Karolína GajaroYá (11. místo
200 m - 29,12 s, juniorky), Erika Zapa|ová (11. místo 400 m - 66,43
s, Ženy), ondřej Kučeřft (I2. místo 200 m - 25,32 s, dorostenci),
Martina Bašusová (I2. místo 1 500 m _ 5:44,67 min, Žákyně), Adéla
Herzánová (I4. místo 20o m - 30,06 s, dorostenky), oliver KÍiŽ Gl .

místo 150 m - 20,30 s, žác7). tts 4q.r-.2ro4u fiop +LL, foto JK)


