
Hoďonínští Žáci pomohli
brněnským týmům k medaÍlím
Hodonín Svůj poslední zá-
vod absolvovali také Žáci. Mla_
di hodonínštÍ atleti bojovďi v
republikovém finále druŽstev
v olomouci. Do bojů o medai-
le' zasáhla také pětice slovác-
kého klubu hostujici v bar-
vách brněnských celků. ob-
rovskou zásluhu na zisku cel_
kové bronzové medaile pro tým
ŽákYh JAc Brno měla Vero-
nika Paličková. Ta dokďzala i
přes nepřiznivy vÍtr, který fou-
kal hlavně proti sprinterům,
zvÍtězit ve všech třech sprin-
terských disciplínách.

Paličková jako jediná poko-
řila v závodě na šedesát metrů
osmivteřinovou hranicl, na
stopadesátce vitězství zopako-
vaIa výkonem 19,08 sekundy a
do třetice ovládlarodačka z Ro-
hatce i třisetmetrovou trať ča-
sem 40,09 vteřiny. Výborn:Ím
pátým mÍstem pomohla br-
něnskému týmu k bronzu i v
chůzi na tři kilometry Zdenka
Hlaváčová. BěŽkyně Adéla
Sedlářová obsadila v závodě na
osm set metrů slušné osmé
mÍsto a s brněnskou štďetou
byla pátá. l

Dívky JAc Brno nakonec
nasbíraly celkem 157,5 bodu a
na' krk si pověsily bronzové
medaile. Z vÍtězstvÍ se radova-

ly žákyně AK olomouc (191 bo-
dů), na druhém mÍstě skončil
tým TJ Liaz Jabloneč nad Ni-
sou (181,5 bodu).

Tým chlapců BYAC Brno si
vedl v celkovém součtu ještě té-
pe, kdyŽ ziskal nečekané dru_
hé mÍsto. Za tento tím naplno
bodoval hodonÍnský běŽec Do-
minik Bartoník, který nenašel
korůurenci v závodé na pat-
náct set metrů překáŽek. Ro-
dák z Mikulčic zvitéztl- v čase
5:02,72minuty.

Stejně jako Paličková absol-
voval všechny sprinty i ondřej
DŽuba. Ten dosáhl nejlepšiho
výsledku na nejkratšÍm sprin-
tu. ,,V rozběhu si napřič proti_
větruvylepšilosobnÍrekordna l

7,48 sekundy. Ve finále fottklo
ještě vic a čas 7,62 sekundy mu
přinesl skvělé třeti misto," ře-
kl zástupce AK Hodonin Lukáš
Lípa. Ve sprintu na sto padesát
metrů přidal Bartonik pátou
pozici, poté skončil na třistov-
ce sedmý. Skvělé výkony bor-
ců hodoninského klubu tak
přinesli Brněnskému BYACu
střibro celkovým ziskem L34
bodů. Zvitézstvi se radovalíŽá-
ci ASK Slavie Praha (198,5 bo-
du), na třetÍm mÍstě skončil
tým TJ Soko}u Hradec Iftálové
(130bodů). 4b.4o.2olI- (lk)


