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Hodanín - MuŽi hodonínské-
ho atIetického klubu budou i v
sezoně 20L2 závodit v druhé
nejvyššÍ soutěŽi. V sobotu o
tom závodnici slováckého cel-
ku'rozhodli v Uherském Hra-
dišti, kde se utkali v baráŽi o
prr.lni ligtt. Tam spadli po cěl-
kovém šestém místě, které ob-
sadi]i v základnÍ části první li-
$:

Hodonin mus eI za krásného
atletického počasí na stadionu
v Uherském Hradišti čelit pr-
voligovému HavÍ ovu a
čtyrem tymrim ze severní a
stejnému počtu ceIkti z jIŽni
části druhé ligy.

Celkem deset tym bojovalo
o t i postupové p Íčky. Hodo-
ninštÍ atleti neměli v baráŽi
konkurenci. ,,Jak jsem rekl uŽ
minule, se současnou sestavou
nemáme ve druhé lize co po-
hledávat. Naše vykonnost je
na prvqligové urovni," ekl
kapitán hodoninskych atlet
Lukáš LÍpa.

Ten svá slova společně se
svymi kolegy také potvrdil a s
bodov m ziskem 2I2 bodri v
baráŽi s p ehledem zvÍtézt]'.
Druhy skončil se ztrátou pěta-
padesáti bodti PSK Zlin. Ten

se tak po roce vrací do první
ligy. T etí Slavia Haví ov zis-
kala v konečném zučtováni
155 bodti" ,,o našem umÍstěnÍ
rozhodlo p edevším to, Že se
zapojili všichni klíčoví závod-
níci. Tym byl v maximálnÍm
moŽném sloŽení čty iadvaceti

závodnik , kte Í se p edstavili
ve všech moŽnych discipli_
nách," uvedl manaŽer a trenér
hodoninského klubu Zdeněk
Lípa.

o nejvyšší bodovy zisk se
postaral Lukáš Lipa, ktery
získal témě t icet bodti. Vy-

borně si vedl také Dominik
Kubalák, ond ej Spazier nebo
Jakub Žurovec.

,,o celkové umístění se ale
zaslouŽili všichni závodnici.
KaŽďy z téch,čty iadvaceti at-
letri p ispět nějak m bodem,"
pravil Lípa.

Ten ocenil vykon Filipa Sa-
sÍnka v běhu na patnáct set

. metrri. ,,Filip se snaŽil utgčit
na nejlepši letošni vykon Čes-
ké republiky v Žákovské kate-
gorii. BohuŽel pro SasÍnka byl
závoď pomalu rozběhnut na
prvních osmi stech rnetrech,"
ekl Sasínkriv kouč AntonÍn

S1ezák. Sasínek si p esto V
Uherském Hradišti vylepšil
svrij osobni a okresni rekorď
na čas 4:I2,Blminuty.

Atletické závody pokračujÍ
o víkendu. Dorostenecké
druŽstvo AK Hodonin bude na
mistrovstvi Moravy a Slezska
bojovat o titul p ebornika. Zá-
vod je zárove kvalifikacÍ na' nadcházejicí finále České re-
pubIiky, které se uskuteční na
začátku íjna t{ Praze. o dva
dny d ive se v krajském finále,
které hostÍ Znojmo, p edstavÍ
ďruŽstva mladších Žák:iu. V ne-
děIi si to pak v Šumperku roz-
dajÍ o moravské tituly staršÍ
Žáci.


