
Letní0ympiúfu dětí o mlódeže vítězně pro Mithoelu Knotkovou z AK HodonÍn
REGION - Ostrava se pomalu
stává hlavním městem atletic_
kého dění. Letos se konal již
52. ročník mítink u Zlatá tretra.
od minulého ročníku se mno-
hé změnilo, včetně nové kryté
tribuny nebo nového povrchu
oválu a sektorri. Rekonstrukce
nekončí a v následujících letech
se diváci dočkají nové tribuny i
v zatáčkách a podle všeho bude
i nedaleko stadionu vedle Čnz
arény strít také nová atletická
hala s dvousetmetrovym ová-
lem.

Hlavnímu programu prestiž-
ního mítinku, ktery si získává
stále větší renomé, p edcházel
p edprogram, kde se p edstavili
i hodonínští atleti. JIŽ v prubě-
hu měsíce p ed Zlatou tretrou
se konaly nominační závody pro
Cokoládovou tretru, ve které se
utkali ti nejmenší. Z jednotlivych
nominačních závod postupoval
vždy jen vítěz své kategorie.

a Nejmladší atleti AK
Hodonín se 5. června zríčast-
nili nominačního kola Čoko-

ládové tretry Y Prostějově.
Yítézové těchto nominačních
závodťr, které probíhaly v
osmi městech Severní Moravy,
postoupili do finále. Postup na
toto tinále si prvním místem na
100 metru časem 19,01 sekun-
dy zajistil Jan Lacko (ročník
2006)- Jeho dvojče Martin skon-
čil t etí a na Honzu měl ztrátu
1,37sekundy (20,38 s). Veronika
Lacková (2oo2) v. silné konku-
renci doběhl a na t ístovce druhá
Za 52,97 sekundy. Poslední Ze

zástupc AK Hodonín byla Klá-
ra Lněníčková (2004), která Svo-
ji dvousetmetrovou trať zvl,ádla
v čase 36,92 sekundy. Na vítěz-
ství bylo nutné zaběhnout34,43
sekundy. Patronem těchto závo-
d byl světovy rekordman a

olympijsky vítěz V hodu oště-
pem Jan Ze\ezny, kter mladym
atlet m p edával medaile.

V p edprogramu se p edstavil
nejmladší člen Jan Lacko, ktery
jako vítěz nominačního závodu
startoval v běhu na 100 metru.
Zde si p ed tisíci diváky vylep-

šil sv j kvalifik ační v kon a
skončil na sedmém místě v čase
18,89 sekundy. Vedlo se i ostat-
ním častník m. Filip Sasínek v
běhu A na 800 metr finišoval na
druhém místě pro novy osobní
rekord I:52,76 minuty. Podobně
se vedlo i jeho mladšímu bratro-
vi Patriku Sasínkovi, ktery si v
běhu B téže tratě vylepšil osobní
rekord na2:03,49 minuty a skon-
čil na sedmém místě. Jen těsně
Za Patrikem na osmém místě
finišoval Dominik Bartoník,
ktery si zlepšil osobní rekord na
2:06,56 minuty. ostatní starty
sice osobní rekordy nep inesly,
ale vyrazná umístění ano. Vero-
nika Paličková v běhu A na 100
metrťr opět zaběhla tuto trať pod
12 sekund. Náročny víkendovy
program Mistrovství ČR se pro-
mítl v silách mladé závodnice,
i tak ale čas 1 1,98 sekundy této
dorostence zajistil čtvrté místo
mezi ženami. Tereza Korvasová
bojovala v B běhu na 800 metru.
Do cíle doběhla na čtvrtém mís-
tě v letošním maximu 2:20,72
minuty. V rychlejším běhu A
na této trati bojovala o vav íny
Natálie Kolajová. Ta cílovou
pásku proťala na pátém místě
v čase 2:12,99 minuty. Posled-
ním ričastníkem osmistovek byl
David Herka, ktery V běhu B
této tratě opět zv|ád| běžet pod
dvě minuty,když vykon 1:59,44
minuty Znamenal v tomto běhu
druhé místo. Celkem Se da i-
lo i čtvrtka rim, kte í zaosta-
li Za svymi osobními rekordy
jen těsně. Dominik Kubalák V

C běhu dosáhl na čtvrté místo
za 49,55 sekundy, Jakub Žuro-
Vec v D běhu na druhé mís-
to za 50,62 sekundy a Ond ej

Kuče ík Ve stejném běhu'' Za
52,16 sekundy bral šesté místo.

a od 23. do 27. června se
konaly na stadionu Y Uher-
ském Hradišti atletické soutěže
v rámci Letní olympiády dětí
a mládeže' kterou letos hostil
Zlínsk kraj. Této olympiády
Se zričastnili také dva zástupci
hodonínské atletiky, a to Micha-
ela Knotková a Jakub Škojec. Ve
st edečním finále získala Micha-

ela Knotková zlatou medaili
na 800 metrri V novém osob-
ním rekordu (2:24,40 minuty) a
vylepšila tím tak oddílovy rekord
Terezy Korvasové. Nejmladší ze
startovního pole tak získala první
zlatou medaili pro vyběr Jihomo-
ravského kraje v atletickych Sou-
těžích. Z pondělních rozběh na
téŽe trati se nedokáza| do finále
kvalifikovat druhy náš zástupce
Jakub Škoiec. Jeho čas 2:24,19

Michaela Knotková (AK Hodonín) získala na Letní olympiádě ve Z!ínském kraji

zlatou medalli v běhu na 800 metrŮ V osobnírn rekordu 2,24,40 minuty.

Foto: archiv AK Hodonín

minuty V součtu rozběh zna-
menal osmy nejlepší vykon. Ve
čtvrtek olympiáda dětí a mlá-
deže skončila a Jihomoravsky
kraj v bodovém součtu všech
sport tentokrát obsadil druhé
místo Za vyběrem St edočeské_
ho kraje. Více fotek a informací
o alcci naleznete na oficiálních
stránkách JMK: http:l lwwwjm_
kodm.czl
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Na snímku JanŽelezny, b val atletoštěpa, s v pravou mlad ch hodonínsk ch atlet na Čokoládové trete v Prostejově.
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