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podruhé J. své historii Mis_
trovství Ceské republiky žák
a žáky na dráze.

V horkém letním víkendu se
dďilo české rekordmance v hale
na 60 metr Veronice Paličkové
Z AK Ho onín. Jako tabulkově
největší favoritka p ijela obhajo-
vat své dva tituly zhaly ve sprin-
tech na 60 a 150 metru. o víken-
du nenašla ani v jednom běhu
p emožitelku a své dvě vítězství
s p ehledem obhájila. Svou Spa-
nilou jízdu zahájIla vítězstvím v
rozběhu Za 7,78 sekund, pokra-
'čovala vítězstvím v meziběhu za
7 ,7 4 vte iny a nakonec ovládla i
finále v novém okresním rekordu
7,72 sekundy. K tomu, aby p e-
konala okresní rekord v Ženách jí
chyběla jediná setinka! Vykonem
7,7I sekundy jej ďrŽí Pavla And-
ryskov á. Za Paličkovou se se a-
dili druhá Anna Karbachová ze
Spartaku Praha 4 vykonem 7,87
sekundy a t etí Emily Gerulo-
vá z AK SSK Vítkovice za 7,89
sekund. Stejny pruběh měl i
sobotní závodna 150 metru. Roz-
běh Veronika s p ehledem vyhrá-

la v o jednu setinu vylepšeném
osobním maximu ěasem 18,60
sekundy. Ve finále nenechala nic
náhodě a v silném protivětru 2,I
m/s zvítězlla časem 18,37 vtei-
ny. Druhá stejně jako na 60 met-
rri skončila Anna Karbachová'za
vykon 18,72 sekundy.

T etí a zároveí poslední
medaili získal p ekvapivě Adam
Gotz. V běhu na 3000 metru
nastupoval s osobním rekordem
1g)$;,2I minuty. Závod, ktery
takticky nechtěl nikdo rozbíhat,
si z většiny odtáhl sám a nako-
nec obsadil v osobním rekordu
9:54,50 minuty q borné tÍetí
místo. Na vítěze Davida Kot-
ka (TJ Sokol české Budějovi-
ce) ztratil nakonec 14 vte in. O
více jak p l minuty si vylepšila
osobní a zárove okresní maxi-
mum také chodkyně Zdenka
Hlav áčová. Tffkilometrovou trať
dokončila v čase 19:0I,72 minu-
ty na skvělém pátém místě. Stej_
né umístění si také vyběhal mla_
dy závodnft Dominik BaÍtoník.
Patnáctset metr s pÍekažkami
zvládl v osobním rekordu pod
pět minut (4:58,59 rninuty) a Z

pátého místa zttat7l na medaili
necelych deset vte in. Na osobní
maximum dosiíhl také Patrik Sa-
sínek, a to hned dvakrát. Nejďí-
ve v rozběhu na 800 metr stlačil

, sv j čas na 2:07,95 minuty, čírrlŽ
postoupil do nedělního finále
ze etího místa ve svém rozbě-
hu. Ve finále ze svého času ještě
ubrď a čas 2:07,49 minuty mu
zajistil ve finále konečné sedmé
místo. Na medaili bylo zapotebí
zvládnout dva okruhy za2:03,67
minuty. Posledním zástupcem Ve
finrále byl Marek Macek v hodu
kladivem. Ten se p iblížil svému
maximu na 15 cm (osobní rekord
33,00 metru), coŽho posunulo do
užšího finále soutěže. Bohužel se
jIž nedokázal zlepšit a Za vykon
32,85 metru si p ivez| vyborné a
naprosto nečekané osmé místo.
Finále bohuŽel uniklo ond eji
Džubovi, ktery po zdravotních
problémech nedokáza| běžet tÍi-
setmetrovou trat rychleji než za
39,58 vte iny, což mu stačilo na
celkové patnácté místo, kdyŽ k
postupu bylo nutné běžet 38,20
sekundy. Stejně si vedla Adéla
Sedlá ová, která na stejné tra-

ti doběhla jedenadvacátá v čase
44,62 sekundy.

P ekvapením byla závěrečná
štafeta na 3 x 300 metr . Hodo-
nínští závodníci Patrik Sasínek,
Dominik Bartoník a onďej Džu-
ba zaběhli vyborny čas I:59,93
minuty a obsadili v součtu časri
skvělé osmé místo.

,,Musím opět všechny moc
pochválit za to, jak se k závo-
du postavili. Nikdo nepropadl
a opět témě všichni poko i-
li svá maxima, tak jak by to na
vrcholné akci mělo b t.Trochu
mě mrzí, že olomouc je stavě-
ná tak, že devět závodri z deseti
fouká protivítr. Hlavně u sprin-
tťr to ubírá setiny, ne-li desetiny.
Myslím Si, že Veronika mohla
běžet na rovni svého halového
maxima 7,65 sekundy. Bohužel
proti tomu co foukďo, se rychleji
aniběžet nedá. Ale pogratulovat
musím všern ostatním, protože
dělali vše pro to, aby Íeptezento-
vali mate sk oddíl a město jak
nejlépe umí a navícjim gratuluji
k osobáktim," zhodnotil pruběh
záv o di trenér Zdeněk Líp a z klu -
bu AK Hodonín. (iop + LL)


