
V plTrním kole druŽstev ďruzí
Mezi tri nej lepš. tyrny
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se dostali i dorostenci. Ve Vítkovicích padlo pět okresních rekordťr

Hodonínští junÍo i skončÍli

Hodonín _ Skvělé druhé mís-
to obsadili v prvnim kole sou-
téŽe druŽstev hodonínštÍ ju-.

nio i, Z vitézstvÍ v této kate-
gorii se radoval suverénni ce-
lek opáVY, t etÍ byty domácí
VÍtkovice. Dorostenci Hodo-
nina skončili t etÍ.

=rlP-ATLETIKA

Prvni kolo dorostu a junio-
r hostil vítkovicky stadion.
oproti lo sku do soutěŽe na-
stoupila hned dvě hodonínská
druŽstva.

,,Spousta klukti, co toni zá-
vodili za ďorost, má letos jiŽ
juniorsky věk, a tak jsme se
rozhodli postavit dva t my,"
uvedl vedoucÍ hodonínskych
druŽstev Ji i Vinklárek.

Že to byl dobry tah, se uká-
zalo hned po součtu bod na
konci dne. obě druŽstva AK
HodonÍn se totlŽ umístila na
stupnich vÍtězi a zatim drŽÍ
poslupové naděje na mistrov-

vrvÍrrovrcÍcH. Hodonínstq dorostenecJind ich Goišvynral v ojraviizávod naěty i sta metni. Na
osmistoÝce pak obsadil taIentovan běžec čtvÉé místo. Foto :VeronikďPaličková

ství republiky.

protlačit,"vě íVinklárek. iffi i; ffiíl iti"* lk ' ffi&#llti{tH* ffi

mnohem vice," dodal Vinklá-
rek.

Vítkovicky stadion viděl
také pět okresnich rekord ,. Z
nich se radovaIi v běhu na
osm set metrti Dominik Ku-
balák, na t Íkilometrové trati
pak junior Filip Vinklárek.
Dorostenec Filip SasÍnek
ovláďl vyborn: m vykonem
1:55,28 minuty závod'na osm
sď metrti, z vÍtézstvÍ se rado-
vatra i štafeta dorostenc . Ta
ve sloŽeni Žtlrovec, SasÍnek,
Kuče ík a Herka vyhrála ča-
sem 45,36 vte iny závoď čtyri-
kr

in ffi1t"33:
" vá. Mladá "hoďĎnÍfiŠká běŽky-
trě, která v soutěŽi druŽstev
hostuje za AKOlymp Brno, si
časern 4:56,76 minuty poďma-
nila závoďna patnáct set met-
rli. ,,I ostatnÍ ovšem podali vy-
kony na. hranici svl ch osob-,
nÍch rekord . Někte i zásloď-
nici je v ostravě dokonce p e-
konali," eklVinklárek.

Druhé kolo soutěŽe druŽ-
stev dorostenc a junior se
uskutečni 19. května v olo-
mouci.
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druŽstva jako olornouc, opa- ,5$ .Ř ry.t1p f|$ i i *ffi s'* l$lg{Hft1. L ,t,,:,,,

va nebo Vitkovice," pronesl ,
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se ziskem 195 bodu t etÍ.
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, ,,P ed námi skončilo druhé li;lfu i oon*gz

UvidÍme, jak bude vypadat ;i' R
druhé kolq, které napovi :'{ '. .it


