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Hodonín_ Deset medailí z os-
travy, dvanáct cennych kovri
z olomouce. HodoninštÍ z;,ét-

vodníci se opět činili, ve dvou
vÍkendovych závodech Mis-
trovství Moravy a Slezska na
ďráze celkem dvaadvacetkrát
vystoupali na stupně vitězti.

Sobotní závoď dorostencti,
juniorri a ďospělych hostila
ostrava. Starši Žactvo se pak o
vav íny pralo v neděIi v o1o-
mouci.

Hneď dvě medaiIe p ivezl' z
vítkovického stadionu Lukáš
Lipa. Hodonínsky dáIka nej-
prve vybojoval vykonem 70L
centimetr zlato, pak p idal
st ibrnou medaili i v trojsko-
kanském sektoru. LÍpa se
bl skl se{mym nejlepšírn vy-
konem v Ceské republice, kte-
ry měl hodnotu 14, 47 metru.

Pro nejcennější kov vystou-
pal také Dominik Kubalák,
ktery vyhrál časem 2:02,92
minut běh na osm set metrri.
,,Dominik se plně se soust edi
na nadcházejici mistrovstvÍ
republiky," p ipomněl zá-
stupce hodonÍnského atletic-
kého klubu Lukáš Lipa.

Ve stejném závoďéjen těsně
unikla medaile Daliboru Ča-
gánkovi, ktery obsadil čtvrté
místo.
Trojici osmistovka ti dopl-

nil Jind ich Goiš,"ktery skon-
čil osm .

Na medaili dosáhI také dis-
ka Hynek Mezera. Nadějn:
dorostenec si vylepšil v ost-
ravě osobnÍ rekord' (40,67 m) a
skončil dr hy. Stejnou pozici
obsadily i diska ka Jana

Sasínek zabéhl t etí neirychlejší čas všech ďob
v běhu na patnáct set metr p ekážek titUl p eborníka Moravy a Slezska' Za česh. m rekordem zaostal o čty i vte iny

oru-šÍ vÍrĚzsM. Dalka a trojskokan Lulcáš Lípa bodoval na ávodě v ostravě, běžec Filip Sasín eknzá ilascv Otomouci. Foto: Archiv AK Hodonín

Myrmusová (39'26) a doros-
tenka E1iška D ímďová.

Bronz pak urvali sprinte i
KarolÍna Gajarová a Jakub
Žurovec nebo běŽci Anďrea
Zapalová s Davidem Herkou.
Vyborně Se vedlo i daIším

závoďník m. Kladivá ka
Lenka Ktichlerová vyboj ovala
čtvrté misto. Hned zani se na
pátém místě umístila oddílo-
vá kolegyně Zuzana Haunol-
dová. Ta p idala dalši páté
místo ve vrhu koulÍ a šestou
p ičku v hodu diskem.

Páty skončil ve sprintu na
dvě stě metrrl i ' Zdeněk D í-
mal. Ten pak na poloviční tra-
ti obsadil sedmou pozici.
Sedmé místo ziskal také v,bě-
hu na dva tisice metrťr p eká-
Žek dorostenec Martin Svarc.
Prokop Vyskočil v kladivá -

ském sektoru obsadiI osmé
misto, kdyŽ jen těsně zaostal
za osobnÍm maximem. Vy-
skočil poté p idal trinácté
mÍsto v hodu diskem.

SkvěIe se ďa ilo V neděli na
Hané i hodoninskym starším

Žákilm, kte Í z olomouce p i-
vezli tŤi zlaté, čty i st Íbrné a
pět bronzovych medailÍ. \

Nejvyraznějšiho uspěchu
dosáhI Filip Sasinek. Nadějny
závodnÍk získal v běhu na
patnáct set metrti pŤekáŽek ti-
tuI p eborníka Moravy a
Slezska časem 4:27,37 minuty
zaběhl t etí nejlepší čas všech
dob v kategorii Žactva. Za
českym rekordem zaostal o
necelé čty i vte iny.

DalšÍ titul si na stejné trati
p ipsaIa také Tereza Korva-

sová, která se dÍky času
4:5I,54 minut vrátila do čela
českych tabulek.'T eti zlatou
meďaili získala Štafeta Žákyh
v běhu na t ikrát t i sta met-
r . Prvni mÍsto vybojoval tym
ve sloŽení Lucie Zurková, Eva
PernikáŤová a Adéla Seďlá o-
vá. , 9.

ostatnÍ štďety chlapc ob_
sadily shodně druhá mista.
Stďeta ve sloŽenÍ Micha1 B e_

zina, ond ej DŽuba, ond ej
Kuče ik a Filip Sasinek se v
závoďé čtyrikrát šedesát met_

r prezentovďa časem 29;26
sekund, štafeta Filip SasÍnek,
Patrik Sasínek a Lukáš Ko.
nečny v běhu na t ikrát t i sta
metru se bl skla vykonem
2:04,27 minuty

DalŠÍ st ibrné rnedaile p i-
dali diska ka Veronika Sola-
íková s běŽcem Patrikem Sa_

sínkem. Bronzové medaiIe
p ivezli z olomouce také kou_
la Michal B ezina, ďiska
Marek Mikeska, sprinterka
Adéla Herzánová a chodkyně
ZďenkaHlaváčová.


