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Hodonín - Další ročnÍk atle-
tické první ligy druŽstev je u
konce. Hodoninské závodnice
skončily v Moravskoslezské
skupině C na t etÍm mÍstě.
MuŽi slováckého celku skon-
čili stejně jako p ed dvěma le-
ty pátí.

PoslednÍ kolo prvni tigy
muŽ a Žen hostila olomouc.
Ženy AK HodonÍn skončily na
Hané t etÍ. V celkovém součtu
měly stejny počet bodti jako
soupe ky z Breclavi, které na-
konec p ekonaly hodonínské
závodnice o šestadvacet po-
mocnych bodti.

Kvuli tomu skončily Krtič-
ková a spol. v letošnÍm ročnÍ-
ku první ligy na celkovém t e-
tím místě.

,,Kdyby Ženy ziskaly o šest-
advacet bodti vÍc, mohty zadva
t dny bojovat v baráŽi o ex-
traligu. BohuŽel se jim to ne-
povedlo. Na druhé straně je v
t1 mu mnoho mladych závod-
nic, které majÍ p ed sebou
spoustu záv odti. Pokud základ
tymu z stane pohromadě,
klidně se mohou děvčata o ba-
ráŽ porvat znovu," uvedl ka-
pitán muŽského celku Lukáš
Lipa.

Ten si se svymi kamarády

veď lépe neŽ v p edchozí se-
zoně. HodonÍnští muŽi bojo-
vďi do posIedni chvile o nej-
lepši umistěnÍ za své t ileté
ptisobenÍ v prvnÍ lize.

,,P ed dvěma lety jsme
skončili páti, loni jsme byli
šestÍ a museli jsme se zaphra-
novat až v baráŽi. CoŽ ale ne_
byt takov1 problém. V posled-
nim kole jsme beztŤizávodnÍ_
kti skončili pátí. V celkovém
součtu jsme jen o dva a pril bo-

du poďehli B eclaVi," ekl LÍ-
pa. Hodoninšti závodnici na_
konec skončili v celkovém po_
adÍ páti. ,,CoŽ je umÍstění,

které jsme chtěIi zÍskat. I kdyŽ
po t ech kolech jsme pom š_

leli na vyššÍ p Íčky," pÍ&vi] LÍ-
pa.

Poďe něj mohou b t slo_
vácké celky v p íštÍm ročnÍku
první ligy zase o něco vyš.
,,Kluci i holky šli v konnost_
ně nahoru. Vě im, ŽQ základ

z stane pohromadě a společ_
ně budeme bojovat o vyšší po_
zice," dodal Lípa.

Ten vyzdvihl vykony Žáky-
ně Veroniky Pďičkové. Ta_
Ientovaná sprinterka z Ro_
hatce a drŽitelka nejrychlej_
šÍch čas letošnÍ sezony v ka-
tegorii ŽákY na tratÍch šede_
sát, sto, sto padesát a dvě stě
metr se na Hané bl: skla dvě_
ma vÍtězstvÍmi.,,Na tratích sto
i dvě stě metr nenašla mezí
Ženami p emožiteIku," uveď
Lípa.

Na dvousetmetrové trati si
navÍc Paličková zlepšila v pro_
tivětru a v nevyhodné prvnÍ
dráze osobni rekord na skvě-
l:Ích 25,08 sekundy.

NejlepšÍm hodonínskym
bodujÍcÍm muŽem byt Domi_
nik Kubalák, ktery si tento dÍl_
čÍ uspěch p ipsal popnré. Po_
mohlo mu k tomu druhé misto
v závodě na osm set metr a
t etÍ p Íčka na poloviční trati.

K tomu pridal Kubalák bo_
dy ještě jako čIen obou štďet.
,,chtěl bych všem poděkovat
za vzornou reprezentaci seni-
orskych druŽstev. Je to skvěly
vysledek. Doufám, Ža se do_
rostenecké i juniorské druŽ_
stvo probojuje do finále mis-
trovstvi Ceské republiky a
mladí závodníci, kte Í hostujÍ

NA STARTU. Dominik Kubalák by! nejlépe boduiícím ávodnftem Ho-
odnína ve čtvÉém kole pruníligy muž . Foto: Deník/Libor Kopl

v jinych mládeŽnich ch klu_ Sezona je ještě dlouhá a závo-
bech, dosáhnou s těmito druŽ- d je mnoho. DrŽÍm všem pal-
stvy na medailová umÍstění. CQ," dodal LÍpa.

4. kolo první ligy muž a žen
Ženy: Zdena Bez šková (5. místo tyč - 292cm), Iveta Bučková (5.

místo disk - 34,97 m; . místo koule - I0,8l rn), Paula Habovštiaková
(\ místo 800 m - 2:2o,l5 min; 400 m - 58,10 s, 400 m p . - 63,82 s),
Zuzana l{aunoldová (15. místo kladivo - 26,94 m; 14. místo disk - 26,8L
m), AdélaHerzánová (8. místo 10o m p . -L7,88 s), Monika Chlebíková
(1. místo tyč - 362cm, 5. místo 400 m p .- 68,88 s), Jana Kadlecová
(3. místo 3 km - lLLl,Sl min), Tereza Koruasová (2. místo 1500 m _

4z50,46 min), Lenka Kršáková(z. místo 100 a 200 m-12,39 s:25:58
s), Lucie Krtičková(2. rirísto q ška -L67 cm, l0. místo trojskok - 9,84
m), Lenka Kiichlerová (l3. místo kladivo - 29,8! m), Jana Myrmusová
(I. místo disk - 37,95.m}, Veronika Paličková (l. místo 1o0 m - L2,37 s,

l. místo 2o0 m - 25,08 s), Barbora Pánková (8. místo trojskok - lo,24
m), Andrea Zapalová (8. místo dálka - 5o7 m), Lucie Žurkov á 9. místo
100 m - L3,34 s), 4x 400 m (Sedlá ová, Habovštiaková, Zapalová,
Chlebíková) - 4:Lo,45 min - 3. místo;4xr00 m (Herzánová, Krtičková,
Paličkov á+ Žurkavá) - 5!,39 s - 4. místo.
Muži: Vojtěch čech (l1. místo qška - 17t cm), Jind ich Goiš (5. místo
400 m - 50,78 s), David Herka ( . místo 800 m - 2:04,81 min.), Martin
Hošek (l2. místo disk - 36,44 m, E}. místo koule - Ll,75 m), Dominik
Kubalák (2. místo 800 m - L58,43 min., 3. místo 400 m - 50,43 s), on-
d ej Kuče ft (8. místo 200 m - 23,8 s), Lukáš Lípa (2. místo trojskok -
13,69 m 5. místo dálka - 664 cm), Anton Orlík (9. místo kladivo - 34,93
m), Radovan Pauer (2. místo disk a koule - 47,65 m a 15,01 m), Karel
Pešák (8. místo kladivo - 36,L5 m), Filip Sasínek (5. místo t500 m _

4:08,10 min, 7. mí-sto 400 m - 5l,4 s), Ond ej Spazier (4. místo kladivo
- 4439 ÍÍl, 6. místo koule - I3,3o m), Vladimír Šlmit (I. místo I00 m -
!0,63 m), Ji í Škrobák (l3. místo 3 km - 9:49,57 min.), Petr Vašek (8.
místo trojskok - L2,69 m), Alois'Zapala (5. místo u ška - 18 cm), Ja_
kub Žurovec (9. místo 1oo m - ll,62 s), 4 x 4oo m (Goiš, Herka, Sasí-
nek, Kubalák) - 3:2933 min. - 3. místo; 4 x r00 m (Kubalák Kuče ft,
Žurovec, Lípa) - 45,o8s - 5' místo.


