
Atleti uctili Pelikánow památku. Sprinterským trojbojem
LrBOR r(OPL !.4,, d,??'lL

Hodonín Čty icet běŽcri a
běŽky Se v sobotu zučastnilo
Memoriálu Jardy Pelikána ve
sprinterském trojboji. Tra-
dičnÍ akce Se na stadionu U
Červenych domkri konala uŽ
po dvaatricáté.

,,Jsem moc rád, Že jsme
mohli takto uctÍt památku
pradědy mého syna a spor-
tovce, ktery sportu na Hodo-
nÍnsku mnoho obětovaI:'
zhodnotil letošnÍ ročnÍk orga-
nizátor této akce Lukáš Lípa.

P Ípravka aŽácisoutěŽili ve
sprintech na padesát, šedes áta
sto metr , dorostenci a dalšÍ
kategorie pak závoďIli v běhu
na šedesát, sto a dvě stě met-
ni.

Krásné počasí a téměŤ bez-
vět i sprintrim prálo, á tak by-
lo k viděnÍ i několik okresnÍch
rekordri. Hned o dva p išel
Lukáš Lípa v kategoriích star-
šiho Žactvaa dorostu.

Ve starším Žactvu jej z ta-
bulek vymazal ondrej DŽuba.
Ten si po skvělych vykonech

zapsal v součtu trÍ sprintri zisk
zl}Ibodti. Díky tomu také zví-
tézIlv kategorii starších Žák'i.
Na druhém mistě skončil ky-
jovsky závodnÍk a béŽec na
dlouhé tratě Jaroslav P ček
(1516 bodti), treti príčku obsa-
di] dalšÍ domácizávodnÍk oti-
ver K iŽ.

V kategorii dorostu si dalši
okresní rekord p ipsal Jakub
Žurovec, ktery nejlepši bodo-
vy zisk atakov aI jLŽ pri lo -

ském ročníku. Vykonem 224I
bodti obsadi] hodonÍnsky
sprinter celkové druhé mÍsto,
kdyŽ je pokoril pouze Tomáš
Bárta z JAC Brno. Z tretiho
mÍsta se radoval Martin Tu-
ček Z brněnského klubu AC
Moravská Slavia. ond ej Ku-
čerÍk, dalši domácizávoďník v
této věkové kategorii, skončil
na čtvrtém mÍstě. Páty bylJin-
drich Goiš, sedmy Marek Mi-
keska kv Ii zranéni nena-
stoupil do závérečné dvou-
stovky.

KategoriÍ juniorri ovládl se
ziskem 1997 bodti Dominik
Kubalák. Triumf poradatel-
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VYHRÁLA. Hodonínská dorostenka Lucie Žurková (vpravo) ovtádla
sprintersky souboj. Foto: Jana Myrmusová

podotknout, Že hlavnÍ disci-
plÍny tohoto závodnika jsou
predevšim vrhy a hody," upo-
zornil Lipa.

V nejmladší kategorii prÍ-
pravek zvitéz7l domácí Patrik
Kupka pred nejmladším
učastnÍkem trojboje LeoŠem
Trnovcem. V mladŠim Žactvu
triumfoval hodonínsky Jan
Hromek, na druhém místě
skončil TomáŠ Mezlik (BYAC
Brno), t etÍ p Íčku vybojoval
další domáci závoďnÍk Radek
Kobzinek.

V divčích a Ženskych kate-
goriích dosáhla největšÍho
uspěchu Veronika Paličková.
Zákyně Atletického klubu Ho-
donín dokázala nasbÍrat v
součtu 2BI5 bodri, coŽje nejen
novy okresní rekord, ale také
rekord Moravy a Slezska této
věkové kategorie. Pomohlo j Í k
tomu také osobni maximum v
závodech na padesát a šedesát
metrri. Druhá skončila Mar-
kéta Sedláčková z AK Kyjov,
tretí pričku brala jejÍ oddÍlová
kolegyně Marie Bušinová.

V kategorii dorostenek si

pohár za vÍté'zstvÍ odnesla do-
máci Lucie Žurková, která
p edčila druhou Rebecu Slí_
vovou z JAC Brno. Kategorii
žen vyhrála prostějovská zá-
vodnice Monika obšelová.
Domáci závodnice Darina
Dvorská byla druhá.

KategorÍi prípravek ovlád_
la talentovaná Michaela
Knotková, která vylepšila v
této věkové kategorii v běhu
na padesát a sto metrri okres_
nÍ rekordy. Druhé místo ob_
sadi]a Daniela Čajková, tretí
skončila HermÍna Trnovcová.
V mladších Žákyních pak zví-
tézia kyjovská Monika Horá_
ková.

,,Závody se povedly. Bohu_
žeI jsme čekali trochu většÍ
učast. Čtyricítka závodnÍkri je
ale dobrá a myslim, Že dosaŽe-
né vykony jsou velice kvalit_
nÍ. Preci jen prioritou je mo-
mentálně porádánÍ mezistát-
nÍho utkání muŽ a Žen do
dvaadvaceti let, které 15. záŤi
hostíme na stadionu U Červe_
nych domkti," pravil LÍpa
mladší.

ského oddilu završildruhy Ja-
kub Šlampa.

Kategorie muŽ letos neby-
la silně obsazena, a tak na ví-
tězstvÍ stačilo 2364bodti, které

ziskal Martin Juránek. Zá-
vodník Moravské Slavie Brno
zdolal v tropickém vedru do_
mácÍho Martina Hoška, ktery
nasbÍral 1079 bodti. ,,Nutno


