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Poslední p ípravy startovního pole p ed odstartováním hlavního z vodu.

Běh Hodonín I HoIíc I Skalica ouládli Íauorité

Deštivé počasí, které chvílemi naru-
šoval siln1i vítr, provázelo 15. prosince
letošní dvanácty ročník mezinárodní-
ho silničního běhu Hodonín Holíč

Skalica. Z privodně registrovanych
442 závodník se na start prestižního
závodu o délce 12,6 km postavilo p es
t i sta běžc aběžky . Doprovod jim na
trati na svém vysokém kole dělal Josef
Zimovčák.

,,Velkym favoritem je Milan Kocourek,
kter;i ted'v Mad'arsku obsadil dvanácté
místo na mistrovství Evropy v krosu.
Určitě ho budou prohánět Mad'a i' kte-
Ťí p ijeli V silné sestavě. Vě ím, že to

Do cíle lidového běhu doběhl i místosta-
rosta Ladislav Ambrozek (vlevo).

bude vyda eny závod," prorokoval p ed
startem hlavní organi zátor Za českou
stranu Pavel Bíla. Jeho tip se vyplnil
a Kocourek v čase 38:34 obhájil lo ské
vítězství. Pětadvacetilet1i vytrva|ec z AK
Kromě Í iž však zv ítězi| o pouhou v te i nu,
když druhého Mad'ara Alb erta Mincze-
ra udolal až v závěrečném finiši. T etí
doběhl Roman Rudolecky z Univerzity
Brno. ,,Chtěl jsem běŽetsám, ale nakonec
jsem na to doplatil, protože mě Minczer
t i kilometry p ed cílem dohnal a trochu
jsme si zafinišovali. Byl to hodně těžk;i
závod. Počasí bylo celkem slušné, déšť
mi nevadil, ani zima mi nebyla. Ale vítr
byl nep íjemny," podělil se o své dojmy
št'astn v itěz. Ženámkralov ala ičastn ice
olympijsk;ich her v Lond;ině Katarina
Berešová. Závodnice z Košic doběhla do
cíle v čase 46:3l na šestadv acátém místě.

Součástí akce byly také doprovodné
závody, které se konaly v kaŽdém městě
p ed startem hlavního běhu. Zatimco
V Hodoníně se konaly dětské závody
a lidovy běh, ve Skalici zorganizova|i
Běh Emila Zátopka, jehoŽ vytěŽek star-
tovného putoval na dobročinné ričely.
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Město ocenilo sportoucc
ob adní sí hodonínské radnice zaplníli ve st edu 5. prosince nejrispěšnější spor-

tovci našeho města, aby z rukou jeho p edstavitel p evzali zas|oužená ocenění.
Nechyběli mezi nimi medailisté z Mistrovství ČR, Evr py a dalších soutěží s mezi-
národní ričastí, kte í ve druhém pololetí roku 2012 dosáhli mimo ádného rispěchu'
Sportovci byli vybráni na základě návrhri jednotliv ch sportovních oddíl .

uspesne

Kategorie iednotlivci
Atletika: Atletick klub Hodonín -Fi-

lip Sasínek, Veronika Paličková, Tereza
Korvasová, Jakub Žurovec, Jind ich
Goiš, David Herka, Dominik Kuba|ák,
Filip Veselouš, Ji í Skalka

Karate' Šnr _ M(I Hodonín - Vero_
nika Mišková, Samuel Kubina

Karate: IYidoshinkan Doio Hodonín
- Veronika Kopeč ná,Kate ina Židková,
Lukáš Semela, Aneta Šabová

PIav ní: oddíI sportovního plavdní
Hodonín Lucie Zubaliková, Tomáš
Kasík

Veslovdní: Vesla sk , kIub Hodonín
- Pavlína Flamíková, Dominik Crlík'
Tamara Konopová, Veronika Brá zdov á,
Miroslav Hatala

Zdpas: TJ SoKoL Hodonín - Lukáš
Vrábel, Viktor Lišťák, Pavel Helešic,
Martin Borot, Ji í Pro cházka

Stolní tenis:.sKsr Hodonín - AneŽ-
ka llčíková, Filip Hromek, Barbora
Kapounová, Markéta Ševčíková, Deni-
Sa Pyskatá, Lucie Novotná, Veronika
Kmetbvá

Tanec: TK Classic p i SVČ Hodonín -
Klára Adamová & Nikolas Novák

Tanec: TK Black and White - Kate-
ina ondr šková, Alexandra Vilímková,

Kate ina Bravencová' Linda Janošková

Mezi oceněnymi byli také závodníci z RoÍt
klubu Hodonín.

Kategorie lrolektiuy
Rafting: RAFT Klub Hodonin, Zd-

pas: TJ SoKoL Hodonín, Házend: HK
Hodonín, Tgnec: TK Black and White,
Veslovciní: Vesla sky klub Hodonín,
FotbgL' FC NESYT HoDoNÍN

Hl í l2o43 -pk-


