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Hodonín UŽ po jednatŤicáté
uctili atleti z několika morav-
sk ch a slovensh ch klubti
památku Jardy Pelikána.
Tradičního sprinterského
trojboje se v neděIi zučastnilo
padesát závodníkti. NejstaršÍ
závodnicÍ, která ucti]a památ-
ku známého okresního Spor-
tovce v běhu na šedesát metr ,

byla t iasedmdesátiletá Lud-
mila Sarofinová ze Sokola Ho-
donÍn.

JednatricátÍ ročnÍk se
uskutečni] poprvé od roku
2007. ,,P estávka byla zp so-
bena vŽďy nevhodnym termí-
nem. Zátije nabité soutěŽemi
druŽstev a vŽďy Ve zvoleném
terminu nebylo nakonec moŽ-
né závoďy uskutečnit, proto
jsme letos zvolili prázďninovy
termin, a vyplatilo se to," uve-
ď zástupce hodonínského
klubuLukášLípa.

,,DÍky dob e zvoIenému
terminu, kdy už je většina at-
letu v p ípravě, se podatilo zá-
vod kvalitně obsadit. SvědčÍ o
tom více neŽ padesát startujÍ-
cích, kte í obsadili všechny
kategorie od m]adšÍch Žákti po
dospělé," doplni] Lípa.

NejstaršÍ učastnicí, která
uctila památku Jardy Peliká-
na během na šedesát metr ,

byla t iasedmdesátiletá Lud-
mila Sarofinová ze Sokola Ho-
donin.

Krásné počásÍ práIo vybor-
nym vykon m. Mírny vÍtr do
zad a teplo vedlo k p ekonání
hned několika rekord stadi-
onu. V kategorii dorostu hned
tri" z nich pokoril Zdeněk
Stromšík. Sprinter z Uherské-
ho llradiště wlepšil rekordy
tartanového oválu v běhu na
šedesát metr (7,09 s), na dvě

po čwŘecH LETEGH. Nedělní memoriál ovládl Zdeněk Stromšík (vle_

vo), druh1 byl Sloviík Marek ša;oioor. Foto: Archiv AI( Hodonín

,ili n

stě metri(Z2,I8 s) av celkovém
součtu bodového zisku v troj-
b oj i ziskal2479 b odri_. 

.

si p ipsď také
zá avy Marek Šaj-
bidor. Ten wlepšil v kategorii
muŽri nejlepší q kon V běhu
na šedesát metrti (z,03 s) a jeho
celkovy součet čini] 26llbodťt.
Vylepšeni se také dočkďy vy-
kony v celkovém bodovém
hodnocení v kategorii junior
zásluhou Tomáš e Vo nďr áčka z
Uherského HradiŠté (2244 bo-
dti), prípravky chlapcri (Jan
Hromek z AK Hodonín _ 489
bodri), juniorek (Aneta Fore-
tová _ Uherské Hradiště - 2157
bod ) a v kategorii Žendo dva-
aďvaceti let domácÍ tucie Kr-
tičková ziskem 1893 bodti.

o,Jsem moc rád, Že se podari-
Ia obnovit tradice tohoto zá-
vodu. Doďáme, Že v p íštím
'roce ještě pribude závodník , i
kďyŽ uŽ tak byIa Útčast nad
o čekáv ánÍ," pravil LÍpa.

o vÍkendu se da ilo také
dalším závoďnÍktim. Na mis-
trovství repubtiky se v běhu
do wchu p edstavilo ďuo zá-
voďnÍk AK Hodonín. V kate-
gorii junior dokázal na trati
dlouhé 8,6 km-z Jánskych Láz-
ní s cilem na Cerné ho e s p e-
vyšením 650 metr wbojovat
vybornou čtvrtou pozici Mar-
tin Svarc. V plitní kategorii

.osenioru získal chodec Filip
HejkrlÍk q borné sedmnácté
mÍsto.

Skvěle si vedla také p i ex-
traligovém mítinku v Pardu-
bicich Sylva Škabrahová. Ta
obsadila v konkurenci nejlep-
šÍch českych běŽkyn tretÍ mÍs-
to. Hoďoninsk ábéŽkyně zvIád-
Ia osm set metrri za2:10,59 mi-
nuty, coŽ je novy okresnÍ re-
korď kategorie Žen do ďvaa-

.dvacetilet.


