
První dvě medoile z Mistrovství čR pro hodonínské otlety
REGION - První republikovy
šampionát pod st echou hos-
tila hala v pražské StromoYce.
Během víceboja ského -klání se
v neděli o medaile utkali také
chodci.

HodonÍnsky atleticky klub
vyslal do boje hned i závodní
ky a doká"zal získat dvě medai-
le. o ty se postarďi dorostenči
na trati 5000 meffťr, kde nenašli
konkurenci a obsadili první dvě
p íčky. Yítězn ' Filip Veselouš
nechď svého kolegu za zády
o více jak dvě minuty a časem
24:05,95 minuty vylvo il okres-
ní rekord této kategorie. Druhy v

cíli Jiff Skďka zašel čas 26:06,36
minuty a btotuového závodnka
Slavie Havíov Jakuba fuhu za
sebou nechď o dďších 36 vte in.
T etí do party byla starší žákyně
Zdetka Hlaváčová. Ta bojovďa
na trati 3000 metrťr a ustanovi-
la také okresní rekord, ktery má
hodnotu 2o:ol,53 minuty. Nyní
jí pa í okresní rekordy v hďe,
na dráne i na silrrici. Její rekord jí
vynesl konečné páté místo, když
ji na medaili chyběla minuta a pět
vte in. Již tento víkend netrpělivě
ďekáv átmedďší vykony na repub-
likovém šampionáfu. Tentokráte
se poperou o vavffny dorostenci

a junio i v ostatních disciplnách.
Jtž v pátek testovďi hodonÍnští

atleti formu v bratislavské hďe
Elán v dďším závodě Brána k
olympiádě mládežnická atte-

tika. V tréninkovém pojetí doká-
zaln p edvést ctyhodné Úko-
ny. ,Jelikož se bliží republikové
šampionáty a hlavně pro běžce a
sprintery je nyní drileŽité běhat,

zvolili jsme ďespo dvakrát v
tydnu trénink v bratislavské hďe.
Počasí bylo mtazivé a nic jiné-
ho niím ani nezbylo. Stále je to
nejbližší hďa v našem širokém
okolí," ekl trenér Zdeněk Lipa
o pffpravě tohoto ddne. ,,A když

se konal v pátek závod, tak jsme
vy ešili trénink takto," dodď. I
tak ďokazďi hodonínští mládeŽn-
ci p ivést i okresní rekordy. Rok
stary okresní rekord na 400 metr
v kategorii dorostu vylepšil Filip
Sasínek o témě čtyi desetiny.
Nyní má hodnofu 52,0I sekun-
dy. fimto časem obsaďl konečné
druhé místo zatymovym kolegou
juniorem Dominikem Kubďá-
kem, kter si vylepšil osobní
maximum pod s echou na 5I,66
sekundy. Čtvrté a páté místo pak
obsadili dorostenci Jind ich Goiš
(53,37 s) a David Herka (54,27

s). Setinu za osobním hďov m

maxinneffi, ktery je zátrove okres-
ním rekordem, záostď doroste-
nec Jakub Žutovec Ve sprintu na
2O0 meffťr. Časem 23,06 vtei-
ny obsadil celkové druhé místo.
Další skvělé vylepšení osobního
maxima si p ipsďa i sprinterka
Veronika Pďičková. Svťtj osob-
ní rekord stlačila jIŽ v rozběhu o
dďší setiny na 7,83 sekundy. Ve
finále bohužel klopytla a v cílt jí
nakonec pa ila druhá píčka Za

vykon 7,92 sekundy. Poslední Z
okresních rekordri, které hďa V

Bratislavě viděla, byl rekord na
600 metni v kategorii dorostenek,
o ktery se postarala Tercza Kor-

vasová. Čuq na I:47,62 minuty
jí vynesl na konečné čtvtté mís-
to stejně jako čas 63,88 sekun-
dy na tati o 20a metrri kratší.
Páté místo si pak odvezla Adéla
Sedlá ová na 800 metr Za čas
2:28,67 minuty a Dominik Barto-
ník v běhu na 500 metr zavykon
I:I8,47 minuty, natrati3OO metr
doběhl do cíle v čase 44,33 sekun-
dy na jedenáctém místě, Jind ich
Goiš pidď devátou p íčku na200
metr (24,62 s), ond ej .Kuče ík
s vykonem čtyi setiny horším
osobního maxima skončil celko-
vě v součtech časri na pafiráctém
místě. N5 4\"2."2ÍÁL6op + LIr)


