
Co nús řekú v r
REGION - Tltto otázku si nyní
pokládají atleti z Hodonína,
pro ktery je letošní rok jubi_
lejní. Právě p ed 80 lety byl
Atleticky klub totiž Hodonín
oficiálně regisfrován u České-
ho atletického svazu. I v tomto
duchu by se měl odehrát cely
rok.

,,Naším největším cílem je
rekonstrukce technickych sek-
toru a dráhy. Bezproblémově
slouží jiŽ od roku 2001' kdy byl
postaven ovál. Bohužel sektory
byly v té době zbudov ány na sta-

ďch podkladech a nyní se povrch
vlní a trhá. Rekonstrukce je tedy
nutná, jinak p íští rok nebudeme
moci po ádat akce z bezpečnost-
ních drivod , což by nás velice
mrzelo," zam)'šlí se nad stavem
stadionu závodník Lukáš Lípa.
I tak je v plánu (pokud ji nenar-
uší rekonstrukce) pár tradičních
akcí. Vše by měl, pokud poča-
sí dovolí, otevfft okresní p ebor
poslední dubnovy víkend, a to
27. dubna. Hned t i tydny poté,
konkrétně 18. května, hostí hodo-
nínští atleti na stadionu ,,U Čer-
venych domkri" první kolo I. ligy
muž a žen. Zde již mají slušny
náskok p ed ostatními p edevším
muŽi.

Na konci bÍezna získali prv-
ní a druhé místo Ji í Skalka a
Filip Veselouš, kdyŽ V závodě
olomoucká dvacítka získali 20

bodri z chine. Pfitom Jiff Skal-
ka dokáza| na této trati vylepšit
okresní rekord, kdyŽ dvacet kilo-
metru ušel za I:46:55 hodiny.
Jeho oddílovy kolega Filip Vese-
louš zaostal o více jak tfi minuty,
když jeho čas v cíli byl 1:50:07
hodiny.

Na p elomu května a června
absolvují okresní kola pffpravky
a mladší žactvo. Ze dvou základ-
ních kol by měli vzejítpostupují-
cí do krajskych soutěŽÍ.

Po p estávce se závodění vrátí
na hodonínsky stadion v měsíci
srpnu, a to v podobě tradičních
atletickych čtvrtk a také p e-
devším 18. srpna, kdy je na pro-
gramu termínové listiny jiŽ 33.
ročník Memoriálu Jardy Peliká-
na Ve sprinterském trojboji. Nej-
větší akcí co do počtu startují-
cích bude asi Mistrovství České
republiky družstev dorostenc a
dorostenek, které se uskuteční na
konci zá i. Sezonu pak tradičně
uzav ou atleti klasickym pětibo-
jem a vrhačskym trojbojem, kte-

Ú je plánovánna 5. íjen.
Co konkrétně čeká závodníky?

,,Naši závodníci to mají docela
nabité, od konce dubna Se závo-
dí v podstatěkaždy víkend až do
prvního tydne v červenci. Jsou
tam závody družstev, jednotliv-
cti i mezistátní utkání. Je lepší
se podívat na naše stránky www.
akhodonin.com, kde jsou termí-

ny jednotlivych závodti. V tomto
období se uskuteční Mistrovství
Moravy a Slezska i Mistrovství
republiky, je toho váŽně hodně,"'
nastínil atleticky kvapík Lukáš
Lipa.

Ty nejlepší čeká plnění limitťl
na velké akce. Veroniku Palič-
kovou, českou rekordmanku ve
sprintu na 60 metru v hale vyko-
nem 7,46 sekundy, čeká meta
11,90 sekundy na 100 metru nebo
24,30 sekundy na 200 metru.
Tyto časy mimochodem zajišťují
start na Mistrovství světa do l7
let. v pffpadě, že by Paličková
dokáza|a běŽet ještě rj'chleji' to
Znamená čas pod 1 1,80 sekundy
na 100 metr , má možnost startu
i na Mistrovství Evropy v kate-
gorii do 19 let. Podobně se bude
muset snaŽit Filip Sasínek. Stej-
ně jako Paličková bude ritočit na
limity na tuto akci. I on letos p e-
konal česky rekord v hale. Jeho
vykon 3:55,35 minuty je B limi-
tem na Mistrovství Světa. ost-
ť limit zarlčující start na této
akci je 3:54,00 minuty. Sanci má
ovšem i na dalších tratích - na
800 metru je nutnébéŽet 1:52,00
minuty (1:53,88 minuty) a na
2 km p ekážek 6:00,00 minuty
(6:00'75 minuty). V závorkách

' jso-u uvedeny osobní rekordy.
Sanci na splnění limit mají

ještě další závodníci, respek-
tive závodnice. Tereza Korva-

sová na trati 1500 metru nebo
3000 metru. Na 1500 metru je
nutné zaběhnout 4:31,00 minu-
ty (4:40,75 minuty) a na 3000
metru 9:50,00 minuty (10:18,12
minuty). Bez šancí ale není ani
Natálie Kolajová v běhu na 800
metru. Zde Ieží limit A na hrani-
ci 2:a9,00 minut}, nebo mírnější
kritérium je čas 2:10,50 minuty
(2:12,46 minuty).

Na mistrovství Evropy do 23
let do finského města Tampere
se určitě bude chtít podívat Syl-
va Škabrahová. Limit na trati
800 metru leŽí na hranici 2:05,50
minuty, hodonínská nadě-
je zaběh|a tuto trať Za 2:05,80
mrnuty.

Nyní se všichni p ipravují na
již zminěny začátek Sezony. Běž-
ce pod vedením trenéra Antonína
Sleziíka čeká tfftydenní soust e-
dění v italském vysokohorském
st edisku Melago. ostatní absol-
vovali soust edění V Jeseníku a
ještě jedno krátké soust edění je
v tomto st edisku pod vedení tre-
nér a Zdetka Lípy čeká. Veronika
Paličková poté s reprezentačním
vyběrem absolvuje soust edění
ve Spanělsku. Tolik o nejbližších
plánech agilního atletického klu-
bu V Hodoníně, kterému Samo-
z ejmě i my v redakci našeho
tydeníku p ejeme hodně sportov-
ního štěstíčka na atletickych ová-
lech doma i v cizině. (iop' LL)

Mistri cR - Flllp Sasínek (vpravo) aTereza Korvasová-oba AK Hodonín.
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