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1eny o muži AK Hodonín Úspěšně zokonřili sezonu
REGION - Olomouc hostila
v sobotu poslední kolo první
ligy mužů ažen Z osmi půso-
bíďch týmů v Moravskoslez-
ské skupině C se ženy umís-
tily na třcffm místě v kole i
celkově. Po celkovém součtu
měly stejný pďet bodů jako
soupeřky z Břeclavi, kteÉ je
nakonec přckonaly o 26 bodů
pomocných.

Titmto skončily hodonínské
závodnice na celkovém třetím
místě v tomto ročníku a zopa-
kovaly umístění z pÍedchozí
sezony' ,,Kdyby ženy získaly o
26 bodíků víc, mohly za 14 dní
bojovat v baráži o vyšší soutěž,
tedy exEďigu. Bohužel se jim
to nepoveďo, na druhé straně je
v ýmu mnoho mladých závod-
nic, které mají letos závodů ještě

dost. Pokud základ zůstane mys-
lím, že v příští sezoně nabaráž
mají," zhodnotil vystoupení žen
Lukáš Lípa, kapitán celku mužů.
Muži si vedli lépe než v loňské
sezoně a do poslední chvfle
bojovali o nejlepší umístění za
své říleté působení v první lize.
,,Před dvěma lety jsme skončili
pátí, loni šestí a museli jsme se

wacet zbaráže, což nebyl tako-
vý problém. V posledním kole
jsme skončili páť' chyběli nám ťi
závo&líct, což nakonec roztrďlo.
V celkovém součtu jsme jen o dva
a půl bodu podlehli Břeclavi. Tlů
jsme skončili na pěkném pátém

místě, což je umístění, které jsme

chtěli minimálně dskat i když
jsem po fiech kolech myslel ýš.
Uvidíme pfiští rok' Kluci i hollcy

šli ýkonnostně nďroru a doufrírrl
žp ten zt.ťrJú zůstane a budeme

bojovat o vyšší pozice," dodal
Lípa.

Z výkonů jednotlivců je nutné
vyzdvihnout ještě žákyni Vero-
niku Pďičkovou. Tato tďento-
vaná sprinterka a držitelka nej-

rychlejších časů letošní sezony
v kategorii žákyň na tratích
60, 100, 150 a 200 m se blýsk-
la dvěma vítězstvími. Na tra-

tích l00 i 200 m nenašla mezi
ženamipřemožitelku a obě tratě
vyhrála. Na dvousetmetrové tra-

ti si zlepšila v protivětru a nevý-

hodné první dráze osobní rekord
na skvělych 25,08 sekund. V
kategorii muž byl z domácích
záv odník nej lepším bodujícím
Dominik Kubďák, ktery si ten-
to dílčí spěch pfipsď poprvé.
Pomohlo mu k tomu druhé mís-
to na 800 metr a t etí na polo-
viční trati. K tomu pfidal body
jako člen obou štafet. ,,Tímto
bych chtěl všem poděkovat za
vzornou reprezentaci senior-
skych družstev našeho klubu,
je to skvěly q sledek. Doufám,
že se nyní dorostenecké i junior-
ské družstvo probojuje do finá-
le Mistrovství Čn a mladí co
hostují v jinych mládežnickych
klubech, dosiíhnou na medailo-
vá umístění s těmito družstvy.
Sezona je ještě dlouhá a závodtt
je mnoho. DrŽim všem palce,"
zakončil letošní sezonu dospě-
lych družstev Lipa.

Z vysledkri: ženy Zdena
Bezťršková (5. místo tyč _ 292
cm), Iveta Bučková (5. místo
disk _ 34,97 m;6. místo koule

10,81 m), Paula Habovštia-
ková (1. místo 800 m - .2:20,15

min; 400 m - 58,10 s, 400 m
p . - 63,82 s), Zuzana Haunol-
dová (15. místo kladivo - 26,94

m; 14. místo disk - 26,8I m),
Adéla Herzánová (8. místo 100

m p . - 17,88 s), Monika Chle-
bíková (1. místo tyč - 362 Cffi,

5. místo 400 m p . - 68,88 s),

Jana Kadlecová (3. místo 3 km

- 11:13,51 min), Tercza Korva-
sová (2. místo 1500 m - 4:50,46
min), Lenka Kršríková (2. místo
100 a200 m - 12,39 s;25:58 s),

Lucie Krtičková (2. místo vyš-
ka _ 167 Cffi, 10. místo trojskok

9,84 m), Lenka Kiichlerová
(13. místo kladivo _ 29,8I m),

Jana Myrmusová (1. místo disk
37,95 m), Veronika Paličko-

vá (1. místo 100 m - l2,3J s, 1.

místo 200 m _ 25,08 s), Barbo-
ta Pánková (8. místo trojskok

10,24 m), Andrea Zapalová
(8. místo dálka - 507 m), Lucie
Žurkov á (9. místo 100 m - 13,34

s), 4 x 400 m (Sedlá ová, Habo-
vštiaková, Zapa|ov á, Chlebíko-
vá) _ 4:L0,45 min _ 3. místo; 4

x 100 m (Herzánová, Krtičková,
Paličková, Žurková) 5I,3g s

- 4. místo.

Muži Vojtěch Čech (11.

místo vyška _ l71 cm), Jind ich
Goiš (5. místo 400 m _ 50,78 s),

David Herka (6. místo 800 m
_ 2:04,8I min.), Martin Hošek
(I2.místo disk _ 36,44 m, 13.
místo koule - 1I,75 m), Domi_
nik Kubalák (2. místo 800 m

1:58,43 min., 3. místo 400 m
_ 50,43 s), ond ej Kuče ík (8.

místo 200 m _ 23,86 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.
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místo disk a koule - 47,65 m a
15,01 m), Karel Pešak (8. místo
kladivo _ 36,15 m), Filip Sasí-
nek (5. místo 1500 m _ 4:08,10
min, 7. místo 400 m - 51,46 s),

ond ej Spazier (4. místo kladivo

- 44,39 ffi, 6. místo koule - 1 3,30

m), Vladimír Šimit< (1. místo
100 m _ 10,63 m), Ji í Št<rouat
(13. místo 3 km _ 9:49,57 min.),
Petr Vašek (8. místo trojskok -
12,69 m), AloisZapala (5. místo
q ška _ 186 cm), Jakub Žuro-
vec (9. místo 100 m _ 1I,62 s),
4 x 400 m (Goiš, Herka, Sasí-
nek, Kubalak) - 3:29,33 min.
3. místo; 4 x 100 m (Kubalrík,
Kuče ík, Žurovec, Lipa) - 45,08

Veronika Paličková se svym trenérem Zdenkem Lrpou. I-3. t"1OíL

s - 5. místo. CIop + LL)


