
PaličkovápŤivezla z Chotvatska tři medaile
Hodonínská sprinterka zvÍtězila na mezistiátním utkaní v závodě na sto metrů, když o pět setin vylepšila letošní maximum i okresní rekord

LIBOR KOPL

Hodonín - Jednu zlatou a dvě
st ibrné medaile privezla
z chorvatské Rijeky, kde se
uskutečnilo Mezistátni utká-
nÍ mládeŽnickych v: běr
České republiky, Chorvatska,
Madhrska, Slovinska a Slo-
venska, hodoninská běŽkyně
Veronika Paličková. Rodačka
z Rohatce dosáhla nejlepšiho
vl konu ve sprintu na sto me-
trri, kdyŽ o pět setin vylepšila
letošnÍ maximum a zárovei
okresnÍ rekord. Své soupe ky
deklasovala časem L2,I4
sekundy.

Diky v: padku jedné závod-
nice z reprezentačnÍho v: bě-
ru Paličková nečekaně na-
stoupila i ďo závodu na t i sta
metrri. ,,Letos Veronice patri

v českych tabulkách na této
trati t etÍ mÍsto. DÍky času
pod čty icet vte in tak byta i
v Chorvatsku jednou z favori-
tek na medaili," ekl zástupce
hodonÍnského atletického
klubulukáš Lipa.

To se také v Rijece potvrdi-
Io. Paličková protnula cÍlovou
pásku těsně na druhém místě
druh: m nejlepšÍm časem ka-
riéry 40,04sekundy, kdyŽ pod-
Iehla pouze své reprezentačni
kolegyni a vedouci divce Že-
kovsh ch tabulekZďe ce Sei-
dlové, která zvitéztla v čase
39,85 sekundy.

T eti medaili si Paličková
p ivezla ze štafety na čty i-
krát sto metrti. Se sv mi kole-
gyněmi, Kerbachovou, ZLat-
níkovou a Dvo ákovou, do-
běhla hodonÍnská závodnice

za soupe kami z Madhrska v
čase  &,64vte iny druhá..

Celkově se českému v1 běru
starších Žáky L poda ilo obsa-
dit v Chorvatsku se ziskem 194
bodti skvělé druhé mÍsto. Zvi-
tězstvi se radoval v běr Ma-
ďarska, t eti skončily Slovin-
ky, čtvrté byly Chorvatky a
soutěŽ uzav ely divky Sloven-
ska.

DďšÍm skvěl: m Wstoupe-
nirn se bl:ílskli hodonÍnŠtÍ at-
Ieti na nedávnych Evropsk ch
hrách mládeŽe, které kaŽdo-
ročně hosti Brno. Závoď
s témě tisici mlad:Ími závod-
nÍky se uskutečnil na stadio-
nu Pod Palackym vrchem.

Na tento podnik vyrazilo
celkem šestnáct mladych zá-
vodníkri slováckého klubu.
Nejlépe se vedlo Veronice Pa-

ličková a Michaele Knotkové.
Ty dokázaly v mezinárodnÍ
konkurenci ziskat zlaté me-
daile.

Starši Žákyně Paličková
startovala nejprve v nejkrat-
šÍm sprintu na šedesát metrti.
Po vitězstvÍ v rozběhu časem
7,86 sekundy se postavila ta-
lentovaná běŽkyné na start fi-
nále jako jasná favoritka.

svuj běh však hodoninská
závodnice nezvládla a se
škobrtnutim na prvnÍch kro-
cÍch si doběhla aŽ pro sedmé
misto. ,,Dottfám, Že to bylo po-
prvé a naposledy, co se mi toto
stalo. NedokáŽusi to rrysvětlit,
byla jsem ráda, Že jsem ne-
spadla.KdyŽ se mi ovšem něco
v závodě nepgda i, motivuje
mě to k dalšírťr, lepšim wko-
nrim,* uvedla po nepovede-

ném závoďé Veronika Pďič-
ková. JejÍ slova se naplnila
hned následujÍci den, kdy se
jedna z nejuspěšnějŠích mla-
d: ch okresnÍch sportovky
postavila na start t Ísetmet-
rové trati, kde nenašIa p emo-
Žitelku a poprvé v kariére za-
běhla čas pod čty icet vte in.
,,Svtij okresnÍ rekord 40,34 s z
letošniho roku vylepŠila o vÍce
neŽ čty i desetiny," upozornil
Lípa. Druhou zlatou medai-
listkou je v kategorii p Ípra-
vek Michaela Knotková. Ta na
trati ďouhé šest set metrri
p eváleovala i staršÍ soupe ky
a svtij osobni a zárove okres-
nÍ rekord qylepšila o t i a p I
vte iny na 1:48,59 minuty.

Knotková zabojovala také o
t den později. Na mistrovství
Morarry a Slezska. mladšÍho

žactv a v e Znojmě dok ázala po-
raz7t i o dva roky staršÍ sou-
pe ky a na t isetmetrové trati
zvítézlla časem 45,29 sekundy.
,,TÍrn zlepšila své květnové
osobnÍ rnaximum a jeji čas
znamená vylepšenÍ tohoto
okresnÍho rekordu p ipra-
vek," pravil Lípa.

Ze stejného závodu si st i-
bro dom privezla Natálie Ze-
linková. MIadá koula ka se
bI: skla vykonem 9,43 mettU.
zetinxová tyden pred tÍmtb
závodem vybojovďa skvělé
vÍtězstvÍ na mezikrajském
utkánÍ mladšÍho Žactva v olo-
mouci. Druhym nejdelšÍm
vrhem letošní sezony 9,56 me-
tru zaostala jen tri centimetry
od svého osobnÍho maxima a
pomohla jiŽní Moravě k dru-
hémumistu. 1,lo,2Ú11-


