
Muži Atletického klubu se umístili ne|lépe zo tři roky
REGION _ Nedávno hostil
severomoravsk T inec druhé
kolo první ligy mužri a žen Y
atletice. Hodonínští závodníci
vyjeli na sever Moravy"dob e
naladěni z dobrého začátku
sezony po závodech v B eclavi.
Tentokrátemohli byt ještě spo.
kojenější.

Ženámvítězství v druhém kole
uniklo o pouhy p l bod, o ktery
podlehly celku Olomouce a po
druhém kole jim pati skvělé
druhé místo. Muži nezaosta|i za
svymi protějšky a po skvělych
vykonech si z T ince odvezli
pomyslny bronz za celky Opavy
a Moravské Slavie Brno. TŤe-
tím místem vyrovnaly boje na
t etím až pátém místě, kde mají
nyní stejně hlavních bod s celky
B eclavi a Olomouce. ,,Rozhodu-
jící v tom, že celkově jsme zatím
tÍetí jsou pomocné body, kte-

Úch máme momentáLně z těch-
to celk nejvíce . Za t i kola jsme
nasbírali celke m 27 2 pomocnych
bod , kdežto olomouc jen 270 a
B eclav 269. Je to ale vyrovnané
a dtiležitější je, žejsme se vzdá-
lili dalšímu po adí, tedy celku
Univerzity Brno už na čty i hlav_
ní body, cožjsou ěty i umístění v
kole. Na dornácím stadionu snad
ještě zabeteme a budeme bojovat
opět o zopakování t etího mís-
ta," zhodnotil vykon Lukáš Lípa,
kapitiín muŽského celku. MuŽi
tak obsadili pozici, kterou za své
t íLeté p sobení v první.Iízeještě
nep edvedli.

Co se ť če jednotlivcti, tak se
ve vyborném světle ,p edvedli
tentokrát sprinte i. Ještě Žíkyně
Veronika Paličková p ijela otes-
tovat svoji formu na pro ni netra-
dičním sto a dvě stě metru dlou-
hém sprintu. Loni tuto trať.béžela
jednou a byl Z toho čas 12,66

Na snímku ondej Kučeík (AK Hodonín) pi štaÍetě. Foto Darina Dvorská

do 22 let Lucie Krtičková. Ve
skoku vysokém za vykon 168
cm obsadila druhé místo a to je
její letošní maximum. oddflové
rekordy p idal Vojtěch Čech v
tyči junioru ana 110 m p ekážek,
a také Adéla Herzánová na 100
m p ekažek dorostenek. ,,Mladí
atleti niás i tentokláte podrželi
a jsem rád, Že se zde rodí nová
generace vyborn ch atletri, kte-
í snad budou našimi nástupci,"
zhodnotil vystoupení mladych
nadějí Lipa.

Z vystedkri:
ženy Zdena Bezrišková

(6. místo tyč 3I7 cm), Pau_
la Habovštiaková (1. místo 800

' m - 2:23,64 min, 1. místo 400
m 55,70 s), Adéla Herzáno-
vá (3. místo 100,m p . - 16,90
s), Monika Chlebíková (1. mís-
to tyč _ 367 Cffi, 5. místo 400 m
p . _ 7I,52 s), TerezaKowasová
(2. místo 800 m - 2:23,99 min),
Lenka Kršríková (1. místo 100 a
2OO m - 12,02 s;25,31 s), Lucie
Krtičková (2. místo vyška - 168
Cffi, 11. místo trojskok - 10,29

'm), Lenka Ktichlerová(14. místo
kladivo a koule - 28,12 m;9,10
m), Jana Myrmusová (2. místo
disk - 38,56 m), Vendula Ople-
talová (5. místo trojskok _ 11,10
m), Veronika Paličková (2. místo
100 a200 m - I2,I9 s; 25,33 s),

Barbora Pánková (5. místo vyš-
ka I54 cm), Alena Pejšková (I.
rnísto "disk _ 40,36 m, 3. místo
oštěp _ 35,84 m), Adéla Sedlá-
ová (I4. místo 400 m 63,04 s),

Andrea Zapalová (15. místo 400
m _ 63,10 s), LucieŽurková(10.
místo 20o m - 26,63 s), 4x 400
m (Sed|á ová, Korvasová, Zapa-
lová, Chlebíková) - 4:12,23 min
_ 5. místo.

Muži - Dominik Bartonk(I7.
místo 400 m - 57,08 s), Vojtěch

čech (5. místo 110 m p .- 16,82
S, 9. Ínísto tyč - 363'cm), Jind ich
Goiš (7. místo 400 m '50,63 s),
Davi.d Herka (10. místo 800 m -
2:0I,75 min.), Martin Hošek (10.
místo oštěp 40,22 m), Dominik
Kubalrík (4. místo 400 m - 50,30
S; 9. místo 1 500 m - 4:25,66
min.), Lukáš Lipa (5. místo dríl-
ka - 668 cm' 3. místo trojskok
_ 14,14 m), Anton orlík (9. mís-
to kladivo - 3I,94 m), Radovan
Pauer (3. místo koule _ 15,83 m,
2. misto disk 48,84 m), Filip Sas-
ínek"(3. místo 800 m 1:55,13
min), Patrik Sasínek (16. místo
400 m - 56,42 s), Ond ej Spaz-
ier (5. místo kladivo - 42,66 m,
7. místo koule _ 13,84 m), Vla-
dimír Šimrt (2. místo 100 a 2OO
rr - 10,62 s a 22,00 s), Michal
Tišnovsky (7. místo vyška - 186
cm), Alois Zapala (I4. místo
vyška _ l71 cm), Jakub Žurovec
(5. místo 100 m II,2I S, 6. mís-
to 200 m 22,66 s), 4 x 400 m
(Goiš, Herka, Sasínek, Kubaták)
2. misto - 3:27,49 min, 4 x 100
m (ŽuroveC,"Kučeík, Kubalák,
Lípa) 4. místo _ 44,06 s.

T etí kolo I. ligy mužri a žen
hostí na svém stadionu U Čer-
venych domk hodonínští atle-
ti ve strítní svátek, a to 5. čer-
Yence.

aaa
První velky vrchol mají za
sebou i mladší žáci a žákyně.
Společně se starším žactvem
bojovali o vav íny p i p eboru
Jihomoravského kraje.

Hodonínské naděje zabojovali
a z Yyškova p ivezli celkem 20
cennych kov , Z toho šestkrát
zlato a po sedmi medailích st í-
brné a bronzové hodnoty. Dva
tituly p ebornice kraje pÍivezla
sprinterka Veronika Paličková

Z šedesáti a sto padesáti metrri
dlouhého sprintu.' Na šedesát-
ce si p itom vytvo ila osobní
maximum pod otev enym nebem
vykonem 7,76 s. Další zlatou
p ivezl Marek Macek zkJadivá -
ského sektoru osobním rekordem
rovnych 33 m, ond ej Džuba ze
sprintu na 300 m vykonem 38,90
s' Patrik Sasínek z osmisetmet-
rové distance osobním maximem
2:08,10 min. a NatálieZelirková
z koulďského sektoru za v'kon
9,39 metrťr. St íbrnou medailí
se m že pyšnit ještě p íprav-
ka Michaela Knotková, která
zaběhla 300 mza45,91 s, Vero-
nika Neumannová V hodu dis-
kem za osobní rekord 18,53 m,
Adéla Sedlá ová z t ísetmetrové
trati (43,79 s), Martina Bašuso-
váz trati 1 500 m (5:23,14 minu-
ty), Michal Pelikán z téže trati
mladší ch žáktl vykone m 5 : 44,99
min., Jan Hromek ze sprintu na
150 m (2I,29 s) a Dominik Bar-
toník Z osmistovky za 2:08,14
min. Bronzovou medaili získal
Patrik Sasínek na 300 m"(40,27
s), Dominika Bílková v hodu
oštěpem (24,69 m), Kate ina
Korvasová na' 800 m (2:35,3I
min), Dita Špačková na 300 m
(46,49 s), Alžběta Vachová v
kouli za 7,86 m, Veronika Neu-
mannová v kouli starších žzkyÍt
(9'05 m) a František Mička V
kouli starších Žákliu vykonem
10,39 m. ,,Závodu se celkem
z častnilo 39 mladych atlet ,

kte í získali spoustu dalších finá_
lovych umístění nebo jak se Íká
bramborovych medailí. Jsme
rádi, že zájem o atletiku u nás je
a děti sportovatbaví," Zhodnotil
vystoupení žactva Zdeněk Lípa,

$enér sportovních t íd p i ZŠ U
Cerven chdomk .
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sekundy. V Tinci již v rozbě-
hu dokázala zaběhnout 12,25 s'
které ještě ve finále vylepšila na
I'2,I9 s. Tímto vykonem obsadi_
Ia mezi ženami druhé místo. To
potvrdila na dvojnásobné trati,
zde ji vykon 25,33 s vynesl dru-
hy okresní rekord své kategorie.
Dďilo se i dalším sprinterum.
Jakub Žrrovec si vylepšil své
maximum ve sprintu na 100 m
už na II,21 s, na dvousetmefrové
trati zaostal za svym rnaximem
o 13 setin. Yyrazně pak pomohl

štafetě 4 x 100 m, když se svymi
kolegy Kubaliíkém, Kuče íkem
a Lípou vylepšili jedenáct let
staré okresní maximum o témě
čtyi desetiny. Absolutní okresní
rekord v mužské kategorii p ida-
la dlouhá štafeta na 4 x 4o0 met_
r , ve složení David Herka, Filip
Sasínek, Jind ich Goiš a Domi 

'

nik Kubaliík, kteff ubrali pťll
vte iny z lo ského času doros-
tenecké štafety. Nyní má rekord
hodnotu 3:27 ,49 minuty. okresní
rekord vylepšila v kategorii žen


