
Mlád ežnické celky Hodonína
ovládly rivodní kolo ďružstev
LrBOR I(OPL '{Y.fi 4

Hodonín HodonínŠtÍ atIeti
dosáhli dalšího dÍlČiho uspě-
chu. Dorostenci AK HodonÍn
dokázali v prvním kole dlou-
hodobé soutěŽe druŽstev, kte-
ré o víkendu hostila ostrava,
nechat za svymi záďy všechny
soupe e a zv7tézilt ziskem 229
bodti. o t iačty icet bodti po-
raztli druhy tym Olomouce.
Domácí VÍtkovice skončily
t eti.

,,Dokázali jsme vytvo it
dobrou partu a díky tomu, Že
naši borci nastoupili kromě
skoku o tyči ve všech disciplí-
nách, jsme ziskali cenné vitéz-
ství," ekl vedoucÍ hodonín-
ského druŽstva JirÍ Vinklárek.

Zaďobrého počasí padaly ve
Slezsku i okresnÍ maxima.
Prvni rekord p ekonal Domi-
nik Kubalák, kter: v běhu na
osm set metrťr vylepŠil o dvě
vte iny svrij vlastní nejlepšÍ
časzlo ského roku. Jeho novy
osobní rekord má nyní hodno-
tu 1:58,52 minuty.

Na poloviční trati chybělo
Kubalákovi k p ekonánÍ ma-
xima TomáŠe D ímala pou-
h: ch čty iačty icet setin. I tak
p inesl časem 51,35 sekund pro
svrij klub nejvyšší počet bodti
za vitězství. Stejně si vedl v
běhu na dva kilometry p eká-
Žeh Filip Sasinek Ten si svrij
osobní a zárove ' okresnÍ re-
kord stlačil o neuvě itelnych
triadvacet vterin ,a časem
6:21,90 minuty v ostravě jasně
zvÍtézi. ,,Tím vládne nejen
českym tabulkám v kategorii
Žactva' ale nemá zatím soka
ani v kategorii dorostu," upo-
zornil zástupce hodonÍnského
klubu Lukáš Lipa.

o dalšÍ rekord se postaral
Martin Švarc, ktery obsadil v
běhu na t i tisíce metr t etÍ
místo (10:56,20 min.). Pozadu
nez stala ani štďeta na čty i-
krát sto metr . Tym ve sloŽeni

Goiš, Čagánek, Herka a Fi]ip
SasÍnek Se bl: skl vykonem
49,06 sekund. Tento čas stačil
hodoninské čtve ici na šesté
místo.

V závodě se ukáz;aly také
dorostenky hostujÍcÍ v tymu
B eclavi. BěŽkyně Eliška
D ímalová obsaďila dvě čtvrtá
místa (200 m _ 26,B1s, 400 m -
59,82 s).

Ke stejnému umístění po-
mohla se svou kolegyni Karo-
lÍnou Gajarovou (100 m _ 13,58
s, 200 m _ 28,49 s) také ve štafetě
na,čty ikrát sto metr . Mimo
bodovánÍ si Ýytvo ila také
osobni maximum E1iŠka
ost iŽková, která zvládla

čty setmetrovou trat za 66,15
sekund

Podobně si o den později
vedli hodonÍnšti Žáci na stadi-
onu Lokomotivy B eclav.
DruŽstvo starších Žák zvíté-
zilo o deset bodri p ed Univer-
zItoiuBrno (120,5 b). T etÍ Vyš-
kov zaostal o daIšÍch dvaat i-
cet bodti. Starší Žákwé AK
HodonÍn obsadily čtvrtou
p íčku, kdy je od medailovych
pozic dělilo pouhych sedm bo-.
dti. I 1 :

,,Všem k vykontim moc gra-
tulujeme a doufáme, Že i na
dalších akcich urveme co nej-
větší počet medailÍ," p áI si
Lipa.

kral e dev aten áct me daÍlí
LIBOR KOPL

Hodonín _Ibez největšÍch fa:
voritti dokázali mladí hodo-
nínští atleti, většinou Žáci
sportovních t Íd pti ZáklaďnÍ
škole U Cervenych domkťr,
pŤivézt z pŤeboru kraje deva-
tenáct medailí.

,,Ztoho byly tŤizlaté, sedm
st Íbrnych a devět bronzo-
v ch," informoval zástupce
hodonÍnského klubu Lukáš
Lípa.

Y yznamného závodu, ktery
o vÍkendu uspo ádal vyškov-
sky klub, se zučastniIi mladší
a staršiŽáci.

Největši favorité AK Hodo-
nÍna se ovšem Ve Vyškově ne_
p edstavili. Veronika Palič-
ková se ze zdravotnÍch dťrvo-
d šet ila a Filip Sasinek dal
p ednost druhému závoďu v
Uherském Hradišti, kde mohl
béŽet dv a k ilo metry p ekáŽek.

,,Ale i tak stihl p ijet a po-
moci štafetě na čty ikrát šede-
sátmetr k titulu," ekl Lípa.

Na titul krajského p ebor-
níka dosáhli Lukáš Konečny
(B00'm _ 2:24,49 min), štďeta 4
x 60 m staršÍ Žáci ond ej
DŽuba, ond ej Kuče Ík, Filip
Sasinek a Patrik Sasínek
(30'36 s) a štafeta 4 x 60 m
mladši Žáci Jan Hromek,
oliver' Kt7Ž, otd ich MalánÍk

' a Jozef Polák (36'95 s). St í-
bro si pak p ivezli Patrik 

,:i

Sasínek (1 500 m _ 4:5B,2B
min), Dominika BÍlková
(1 500 m 5:24,39 min),
Tereza Korvasová (B00
m - 2:22,59 min), Vero-
nika Sola íková (disk _
24,69 m), Hana Horká

Hoďonínští atletÍ bralÍ na p eboru

'(koule _ 7,43 m), štafeta 4 x
60 m mladší ch Žáky - Marti-
na Bašusová, Katerina Kor-
vasová, Dita Špačková, AdéIa
Srritková (36,34 s) a štafeta 4 x
60 m starŠÍch žákyn _ AdéIa
Herzánová, Eva Pernik át ov á,
AdéIa Sedlá ová, Lucie Zur-

ková (31,95 s). Bronzové ,me-

daile si na krk pověsili Marek
Mikeska (kouIe _ 10,78 Ít, disk
_ 35,16 m), oliver KŤiŽ (60 m _
B,43 s), Dominika Bílková
(oštěp _ 22,42 m), Zďenka HIa-
váčová (1500 m _ 6:01,30 min),
Natálie Zelinková (koule
7 ,3I m), Veronika Sola Íková
(koule _ 9,26 m), Lucie Žurko-
vá (300 m- 43,71 s, ďálka _ 476
cm).

,,Díky těmto vysledk m a,
p edevšÍm vykon m se hned
deset člen Atletického klubu
HodonÍn probojovalo do no-
minace na Letní olympiádu
dětí a mládeže," upozornil Li-
pa.

o zlato budou v létě bojovat
Filip SasÍnek, Patrik Sasínek,
Veronika SoIa íková, Lucie
Žurková,, Veronika Paličko-
vá, Tereza Korvasová, AdéIa
Herzánová, ond ej DŽuba,
ond ej Kuče Ík a oliver KtíŽ.

Ve stejny ďen se konaly v
Uherském Hradišti tradiční
memoriáIy a s tÍm spojené zá-
vody dorostu Olympic Hopes,
kter: ch se zučast ujÍ i zá.
vodníci ze zahran7čí do se-
dmnácti Iet. V závodech s

dobrou konkuréncí, které by-
ly bohuŽeI ovlivněny velkym
časovym skluzern, se preď-
stavilo celkem osmnáct zá-
vodníkťt z hodoninského atle-
tického klubu. Vyborně si ve-
dl hlavně Žák Filip Sasinek,
ktery svedl skvěly souboj se
staršími borci. ,,Porazili jej
jen o dva a o t i roky starší

' borci a to jen o kousek," pra-
viI Lípa. TÍmto zét lodem si Fi-
Iip SasÍnek vylepšil o dalšÍ
čtyri a pril vte iny své tyďen
staré okresnÍ maximurn na
6:17, lminuty.'

Pro muŽe a ženy to byla
zkouška p ed nadcházejicim
prvním kolem I. tigy muŽťr a
Žen, které hosti jiŽ tuto sobotu
T inec.
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