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Eod.onín - DalšÍ krok k po-
stupu na finálové klání mis-
trovstvi Ceské republiky udě-
lali hodonínšti junio i. Zá-
vodnici slováckého celku ob-
sadili ve druhém kole mis-
trovství Moravy a Slezska
druŽstev dorostencti a junio-
rri t etí místo. Dorostenci AK
Hodonín sice skončili v olo-
mouci, kde se závoďy usku-
tečnili, ďruzí, ale kv li ne-
smirné vyrovnanosti nejlep-
šich čty ech t mri nemají po-
stup zdďeka jisty.
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Souboje v hanácké metro-
poli měly napověďět, kdo letos ,

bude reprezentovat Moravu a
Slezsko v republikovém finá-
lg.

To se stďo pouze napril. Za-
tÍmco trojice postupujícich v
kategorii juniorri je témě jas-
ná, v dorostenecké kategorii
je situace hodn é zamotaná.

,,Naši junio i jsou,po dvou
kolech na t etÍm místě. P ed
čtvrtou Univerzitou Brno má-

me t Íbodov náskok. To z!ua-, 
,

mená, Že na poslednÍ kolo do
B eclavi, které se koná aŽ v
záÍí, bychom museli' odj.gt
smolně s pěti lidmi. I tak by

republiku
uvedl ve-

h druŽstev
Ji í Vinklárek.

Ve druhém kole obsadiIi
hodonÍnští junio i t etí mÍsto.
Stejná pozice jim pat í i cel-.
kově. . ' 1

Tentokráte se z vitězství
radoval celek AK SSK Vitko-
vice, kter: p edčil i favorizo-
vaqÝ celek opavy.

UpIně jiná je ovŠem situace
v dorostu. ,,Po adí ve druhém
kole dopadlo nejhri e, jak
mohlo. Prvni čty .i tymy: se
proházely tak, Že nyni jsou na
prvnÍch čty ech mÍstech Vit-
kovice, HodonÍn, opava a
olomouc. Všecha druŽstva
nasbírala stejny počet hlav-
nich bodti. Naši dorostenci
zatím vedou díky největšÍmu
počtu pomocn: ch bodti. Kdo
dopadne ve 'tretím kole hej-
hťl , na republiku nepojede.
Doufám, ŽQ černy Petr nezbu-
de na nás," ,pronesl Vinklá-
rek. o postupu hodonínskych
dorostencri p itom mohlo b t

rozhoďnuto. Slováckému cel-
ku chyběI ke splněnÍ letošni-
ho cÍle necely bod. ,,Stačilo
nám '' v, tomto kote zv7tézit,"
uvědomoval si Vinklárek.

Jeho parta nakonec"obsadi-
la v Olomouci ziskem 206 bo-
dťr druhé místo. Vítězn: celek
Vítkovic nasbiral o pril bodri
vÍce. T etÍ skonči]a opava a
čtvrtou p íčku obsadila do_
mácí olomouc. :'

Na Hané se p episbvala i
okresnÍ maxima. BěŽec Jin_
d ich Goiš si v běhu na čty i
sta metrri vylepšil svtij vlastnÍ
rekord na 50,44 sekundy, ju-
nior Dominik Kubalák stlačil
na stejné trati čas jiŽ na 49,54

"'i'iliH; Švarc ustanovil v
kategorii junior rekord v zá-
vodě na dva kilometry s p e-
káŽkami na 7: 19,98 minuty.

BěŽkyně T er eza Korvasová
zase vylepšila okresni rekord
v běhu na.t i kilometry.

. Talentovaná vytrvalkyně
zvláďla tuto trať za 10:34,91
minuty a p edčÍla nejlepŠi čas
v kategorii juniorek ižen.

Dorostenec David Herka
poko il v běhu na t i sta met_

' r' p ekáŽek jednadvacet let
stary okresní rekord, kďyŽ

zvIáďI tuto trať uběhnout za
41,30 sekund.

oddílov'y rekord pak p iďa-
la v závoďé sto'metr p eká-

žekAdéla Herzánová. Ta stej-
ně jako Lucie Žurková a Tere-
Za Korvasová hostuje v br-
něnském olympu.

skončíli ve druhém kole mistrovství Moravy a Slezska druŽstev t etí. Dorostenci obsadili v 0lomouci druhé místo

z{sE PRVN'[. Tereza Korvasová.
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