
PalÍčková přivezla z mistrovshrí
Mora\ry a StéZska dvě zkata
LIBoR KoPL Iq"S 'lcaL
Hod,onín Šest závodníkťi
p iÝezlo šest medailí. Mladí
hodonínští atleti se znovu či-
nili, na "Žákovském mistrov-
stvi Moravy a Slezska jed-
notliv'ctl' zazá ila hlavně Ve-_.

rofiika Paličková. TáIéntora- 
*

ná béŽkyně ovládla sprint na
šedesát metr a závod na sto
padesát metr .

oá\-ATLETIKA

Hodoninsh klub letos vy-
slal na mistrovstvÍ Moravy a
Slezska pouze nejlepšÍ Žáky.
,,BohuŽe|závody se konaly ve
vzďáleném T inci a brát cely
autobus je velice nákladné.
Proto náš klub poslal do Slez-
ska j enom nejlepš í záv gďníky.
Ti nás odměniIi šesti medai-
lémi. Dalši závoďníci by jistě
dosáhli na finále. Kvtili tispor-
n m opat enim jsme ale letos
zvolili tuto variantu," odti-
vodnil niŽŠi učast zástupce a

V. PALIčrovÁ. Foto, Archiv

'statistik hodonínského klubu
Lukáš Lipa.

V T inci se nejvíce da ilo
Veronice Paličkové. Ta absol-
vovala kv li drobnému Zra-
nění teprve druh1i závoď sezo-
ny.

Rodačka z Rohatce ale hned
v rozběhu sprintu na šedesát
metrti vyrovnala časem 7,B5
sekundy své letošni maxi-
mum naďráze.

Ve finále ještě Paličková
zrychlila a čas 7,80 vte iny ji
p inesl novy okresnÍ rekord a

vedenÍ v českych tabulkách'
To jÍ pat í i na trati sto pade-
sát metr , kde znovu nenašIa
p emoŽitelku a časem 18,61
sekundy si vytvo ila nové ma-
ximum. ,,2 T ince tedy p i-
vezIa dvě zlata," upozornil Li-
pa.

DaIší mědaile byly stťíb né
hodnoty. ond eí DŽuba skon-
čil druhy v závoďé na t i sta
metrri, mlad kladivá Marek
Macek získal st ibro dÍky
osobnimu rekordu, kter činÍ
32,46 metru. V chrizi na t i ki-
lometry obsadila druhou p Íč-
ku starší Žákyné Zďenka Hla-
váčová.

Poprvé v Životě startovalna
patnáctistovce s pŤgkáŽkami
Dominik BartonÍk. Cas 5:01,96
sekundy zajistil talentované-
mu vytrvalci st Íbrnou me_
daili. ,,V česh ch tabulkách
mu pat i sedmé mÍsto,': ekl
Lipa. PoslednÍ hodoninské zá-
vodnici AdéIe Sed1á ové zá-
vod p ÍIiŠ nevyšel a v závoďé
na osm set rhetni obsadila ča_
sem J:33,II minuty sedmé
místo.


