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Hodonín _ Dvě medaile p i-
vezli hodonínští chodci z Ie-
tošniho prvního národniho
halového šampionátu, ktery
hostiIa pražská Stromovka.
HddonÍnsky atleticky klub
vyslal do vÍcebojarského kIá-
nÍ hned't i závoďníky a ďva z
nich ďokázali ziskat medaile.
Zlato domri p ivezl doroste-
nec Fitip Veselouš, druh:
skončil ve stejném závodě Ji-
rí Skalka.
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Hodoninští ' závodnÍci se
p edstavilÍ na pětikilometro-
vé trati, Yitězny Filip Vese-
louš nechal svého kolegu za
záďy o vÍce neŽ dvě minuty a
časem 24:05,95 minuty vytvo-
il okresni rekord této kate-

gorie.
Druh: v cili Ji í Skalka za-

šel čas 26:06,36 minuty a bron-
zového závodníka Slavie Ha-

ví ov Jakuba Zechtl poraziI o
šestatricet vte in. 

-

TretÍ ďo party byla staršÍ Žá-
kyně Zďenka Hlaváčová. ,Zá-

vodnice AK Hodonin bojovala
na tríkiIometrové trati.

,,Ná nÍ ustanovila také
okresnÍ rekord, ktery má
hodnotu 20:01,53 minuty.
NynÍ jÍ pat i okrešní rekor-
dy v hale, na dráze i na silni-
ci. Její'rekord jÍ Wnesl ko-
nečné páté mÍsto, kdyŽ jÍ na
medaili chyběla minuta a pět
vte in,'t irrformoval zástupce
hoďoninského klubu Lukáš
Lipa.

Již v pátek testovali
hodonÍnští atletiformu v
bratislavské hale EIán,
kde se uskutečnil závoď
Bránakolympiádě-mlá-
deŽnická atletika. V trénin-
kovém pqjetí dokázali p ed-
vést mladi závodnÍci ucty-
hodné v1 kony.

,,JelikoŽ se bliŽi republiko-
vé šampionáty a hlavně pro
běŽce a sprintery je nynÍ d -

leŽIté závoďlt, zvolIli jsme va-
riantu ďvakrát v tydnu tré-

nink v bratislavské hale. Po-
časÍ bylo mrazÍvé á ilic jinéh_o
nám ani nezbylo. Stále je to
nejbliŽši hala v našem širo-
kém okoli," uvedJ kouč AK
HodonÍnZdeněk Lípa.

I proto p išel páteční závoď
hodoninsk m atletrim ná-
ramně vhod. M1ádeŽnici slo-
váckého celku p ivezli z Víd;
ně t i okresni rekordy. Rok
stary okresnÍ rekorďv závodě
na čty i sta metrti vylepšil v
kategorii dorostu Filip Sasí-
nek o témě čty i desetiny.

,,Nyni má hodnotu 52,0l

sekund1l," upozornil Lípa
mladšÍ. SkvěI čas stačil Sa-
sÍnkovi na drghé misto. Z vi-
tězství Se radoval Dominik
Kubalák. Dalši hodoninsky
závodnik' si vylepšil osobni
maximum pod st ,echou na
51,66 vte iny.

Ctvrté a páté misto pak ob-
sadili dorostenci Jind ich Go-
iš (53'37 s) a David Herka (54,27
s). Setinu za osobnim halo-
vym maximeffi, ktery je záro-
ve okresnÍm rekordem, zao-
stal ve sPrintu na dvě stě met-
rri doroslenec Jakub Žurovec.
Časem 23,06 sekundy obsadil

celkové druhé místo.
Další skvělé vylepŠenÍ

osobního maxima si p i-
psala sprinterka Veroni-
ka Paličková. Svtij osob_
ni rekord stlačila jiŽ v

rozběhu o dalši setinu na
7,B3. ,,Ve finále bohuŽel Vero-

nika klop: tla a v cili jí nako-
nec pat ila druhá p Íčka zavy-
kon 7,92 sekundy,"' posteskl si
Lípa mladŠÍ.

Posledni z okresnÍch rekor_
d ; které hala v Bratislavě vi-

děIa, byl rekord na šesti stech
metrech. o něj se postarala do-
rostenka Teieza Korvasová.
Čas I:47 ,62minuty ji vynesl na
konečné čtvrté misto, stejně ja-
ko čas 63,88 sekundy na trati o
dvě stě metr kratší. Páté mis-
to si z Vidně odvezla Aďéla Sed-
lá ová.

,,Hlaváčkové pat í
okresn í rekord!/. v hale,
na drázei na silnici. Jeií
rekordiívynesl páté.
místo' když jína medaili
chyběla minuta a pět
vte in."

Dominik Bartonik doběhl na
trísetmetrové trati na jede-
náctém mÍstě, Jind ich Goiš
p idal v běhu na dvě stě metrri
devátou p íčku. ondrej Kuče-
Ík s vykonem o čty i setiny

horšim, nežje jeho osobnÍ ma-
ximum skončil ceIkově v souč-
tech časri na patnáctémmístě.


