
y hodonínští otleti opět v pří;prově

REGION - Hodonínští atle-
ti (na snímku) mají za sebou
polovinu hlavní sezony a po
čtrnácti dnech opět získávají
síly na druhou, neméně z'ají-
mavou a driležitou polovinu.

,,Poslední, kdo uzav'trď první
polovinu sezony byti dorosten-
ci na svém mezistátním utkání
na Slovensku. Z privodně ti
nominovanych nakonec odjeli
do Novych Zámkliu pouze dva
závodníci. T etí, kterym byl
Jind ich Goiš, bohužel kv -
li zranéní odcestovat nemohl.
Tereza Korvasová i Filip Sas-
ínek ovšem své kvality proká-
zalri a na svych tratích obsadili
medailová umístěflí," zhodnotil

vystoupení Lukáš Lípa, zástup-
ce klubu AK Hodonín. Tereza
Korvasová na trati 3000 met-
r obsadila vytečné t etí mís-
to časem I0:23,0o minuty jen
těsně za svym osobním rekor-
dem z tohoto roku. Hodonínská
atletka podlehla pouze dvěma
domácím závodnicím Ze S1o-
venska, a to Lucii Janečkové
(10:02,66 minuty) a Kristině
Hegedrisové ( 10: I7 ,55 minuty).
Filip Sasínek si vedl obdobně.
T etí místo na trati 800 metrri
mu zajistil čas I:56,21 minu-
ty. P itom hned několik jeho
letošních čas by stačilo na
vítězství. ,,Sezona je dlouhá a
nejde udrŽet formu stále Vyso-

ko. Snažil jsem se, ale už jsem
unaveny a těším se na chvilku
klidu neŽ vletíme do p ípra-
vy na zbytek sezony," uvedl
po závodě bronzovy Sasínek.
Z vítězství Se radoval Mad'ar
Ferenc Kovács (1:55'30 minu-
ty), druhy byl jeho reprezentač-
ní kolega Gergo Kiss (1:55'39
minuty). Celkově obsadili tymy
dorostenek i dorostenc shod-
ně druhé místo, když porazili
repÍezentační vyběry Slovenska,
a naopak nestačili na vyborné
Maďarsko.

o od L6. do 27. července už
hodonínští mládežníci obyvali
své oblíbené místo zimní a jar_

ní p ípravy nad městem Jese_
nft, konkrétně Čertovy kame_
ny. ,,Jezdíme sem p edevším od
ffjna do prosince a v pruběhu
bÍezna. Po lo ské zkušenosti
jsme zaÍad1li ještě prázdninovy
pobyt, kde spíše regenerujeme
a nabíriáme síly na zbytek sezo-
ny," zhodnotil místo pobytu pro
tydeník Nové Slovácko Zdeněk
Lípa, trenér klubu AK Hodonín.
Do Jeseníku jezdí atleti jIŽ více
neŽ dvacet let a mají zde oprav-
du skvělé podmínky pro p ípra-
vu. ,,Máme zde h iště na míčové
sporty, posilovnu' Zpevněné ces-
ty na běháni, kopce, které se V
okolí Hodonína jen těžce hledají,
na dosah je město, |ázně či well-

ness centrum, jsou zde lanová
centra, jeskyně, muzea a spousta
turistickych míst, tak'že se zde dá
nejen ,,d ít," ale také velice sluš-
ně zregenerovat," dodal Lukáš
Lípa, ktery se k vypravě p idal
V polovině pobytu. ,,Sám sem
jezdím od malička a díky p í-
pravě jsem tady získal spoustu
svych vavfin , ale zatěch dvacet
let jsem tady byl poprvé v létě
a musím íct, Že to bylo super.
Myslím si, Že i mladí měli spous-
tu zábavn ch aktivit a dob e ZÍe-
generovali na nadcházející dfinu,
a i něco natrénovali do základu,"
dodal Lípa.

Nyní Se atleti jIž p ipravu-
jí v domácím prost edí a prv-

ním závodem bude 32. ročník
Memoriálu Jardy Pelikána ve
sprinterském trojboji, ktery se
uskuteční na stadionu ,,U Čer-
venych domk " v Hodoníně 18.

srpna od 14 hodin. ,,Následuje
poslední kolo první- ligy muŽri
a žen, Mistrovství CR mužri a
žen do 22let, pak hostíme Mezi-
státní utkání této kategorie mezi
Českou republikou, Madarskem
a Slovenskem. Nebude chybět
semifinále družstev Moravy a
Slezska žactva, dorostu a junio-
ru a o zábavu máme postaráno až
do prvního víkendu v íjnu, tak'že
je stále proč trénovat," dodal na
závěr Lípa. Y.(. Íp1L
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