
Terezo Korvosovú ie dvoinrÍsobnou mistryní české republiky
REGION _ Atletická hala v
pražskp Stromovce letos atle-
trim hodonínského AK náram_
ně sedí. Po dvou medailích
z p edchozího tydne' které
vybojovali chodci, to tento-
kráte ,,cinklo" čty ikrát. Ve
velké konkurenci nejlepších
dorostenc a junior bojovalo
o vav íny celkem šest hodonín_
sk ch zástupcri. A kromě dvou
se všichni podívali do finále,
kde kromě jednoho čtvrtého
místa vybojovali celkem čty i
,medaile, a to t i z|até a jednu
st íbrnou.

Dvě zlata pÍivezla z oválu
Tercza Korvasová. V sobotním
programu se p edstavila. na trati
3 000 metrťr. Zďe svym soupe -

kám utekla a v okresním rekor-
du kategorie dorostenek časem
10:28,29 minuty nadělila druhé
V cíli Elišce Drahotové Z USK
Praha témě devět vte in, tetí
Veronika Siebeltová z Frydku-
Místku zaostala o dalších sedm
vte in. Druhou medaili získala v
závaďě dorostenek na 1500 met-
r'i. Vylepšen ' osobní a okres-
ní rekord o 4,5 vte iny na čas

" 4:48,14 minuty jí vynesl dru-
hy titul, když druhé v cíli Moi_

e Stewartové nadělila více jak
jednu vte inu (4:49,28 minuty),
t etí v cíli doběhla druhá z trojky
Eliška Drahotová (4:5I,64 minu-
ty). Neporazitelnost na republi-
kovych šampionátech si i nadá-
Ie drží Filip Sasínek, tentokráte
v kategorii dorostu a v běhu na
800 metru. JIž z rozběhu postu-
poval z pwního místa v čase pod
dvě minuty (I:59,82 minuty),
aby pak ve finále p edvedl neu-
vě itelné vylepšení absolutního
osobního rekordu na této trati.
To mu zajistilo vítězství v čase
l:55,62 minuty p ed druhym
závodníkem z Pardubic Josefem
Havlíčkem (I:57,55 minuty) a
t etím Adamem Zenklem z Yít-
kovic (I:57,94 minuty). Tento
čas Filipu Sasínkovi, kter je v
kategorii dorostu teprve prvním
rokem, zajiťil v dlouhodobych
tabulkách CR tÍinácté místo.
Poslední medaili získal sprinter
Jakub Žurovec. Ten načasoval
formu na jedničku a poprvé v
hale se dostal na trati 200 met-
ru pod 23 vteÍin hned v rozběhu.
Svtij rozběh vyhrál v čase 22,83
a vylepšil sv j osobní rekord o
více jak dvě desetiny. Tento čas
ho pasoval do role favorita na

jedno z medailovych umístění.
Své papírové druhé místo potvr-
dili ve finále. Na stffbrnou pozici
jej vynesl ještě vylepšeny osobní
a okresní rekord 22,7I sekundy.
Zvítězíl favori zov an záv oďnk
Marek Bakalár (Kladno) v čase
22,34 sekundy. T etí v cíli skon-
čil Tomáš Kroupa z Pardubic za
čas 23,10 sekundy. ,,Ž"je Jaku-
b v čas velice kvalitní, dokazuje
to, že na čas v top dvacítce his_
torickych tabulek . stačilo béžet
rychleji jak 22,63 sekundy,"
komentoval tento vykon Lukáš
Lípa, zástupce AK Hodonín.

Těsně pod stupni vítěztt skon-
čil Jind ich Goiš. V běhu na 400
metru dorostencti si již v rozběhu
vylepšil osobní rekord na 52,14
sekundy, čimž postoupil do ťtná-
le čtvr|im nejlepším časem. Ten
potvrdil ve finále, kde se dokázď
opět zlepšit, ale čas 52,08 vte i-
ny mu stačil pouze na ,,brambo_
rovou" medaili, tedy čtvné mís_
to. Na bronzovou medailí bylo
nutné běžet rychleji jak 51,60
sekundy. Ještě více smrily měl
Dominik Kubalrák. v rozběhu
na 800 metru obŠadil teti mís-
to v halovém osobním rekordu
za' 2:00,98 minuty, Z rozběhti

Úspěšná v prava AK Hodonín, na snÍmku zleva: Zdeněk Lípa - ltenér, ondej Kuěeík, Tereza Korvasová, David Her-

ka, Jakub Žurovec, Dominik Kubalák, Filip SasÍnek, Jindich Goiš'a Antonín Slezák - trenér' FoTo: JoseÍ Koruas

postupovali vždy dva závodní-
ci p ímo plus dva nejlepší časy
pod čarou. Bohužel Dominik v
čas byl t etí a tím pádem první
nepostupující. Celkově obsadil

tedy ďeváté místo. Posledním
zástupcem byl David Herka. Ten
si také vytvofil halové maxim v
běhu na 800 metru dorostencti.
Ve svém rozběhu doběhl na 4.

místě v čase 2;07,76 minuty, což
mu nakonec st-ačilo na dobré t i-
nácté místo. Na postup do finále
bylo pot eba b|ěŽet rychleji než
2:04'60 *nul 
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