
Hodonínské týmy jsou v první
Iize me zi třemi nejlep šími
Družstvo muŽŮ slováckého l<lubu potřetív sezoně sl<ončilo mezi třemi nejlepšími týmy

BODOVALI NA HAtlE' Hodonínští běžci se ve třetím kole první ligy činili. Luděk Durďák (vlevo) skončil v závodě na pět kilometrů sedmý, Jakub
Žurovec s Davidetn Herkou (uprostřed) pomohli štafetě k vítězství. První místo obsadi!a v 0!omoucl i Tereza l(orvásová. Foto: Darina Dvorská
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Hodonín _ V oIomouci se na
konci června konalo tretÍ ko-
lo prvni ligy muŽu a Žen v at-
letice. Za krásného počasí si
vyborně vedlo druŽstvo muŽri
AK HodonÍn. To potreti v se-
zoné skončilo rnezi tremi nej-
lepšÍmi a po trech čtvrtinách
soutěŽe mu patri skvělé tretí
misto s velkym náskokem
pred čtvrtym tymem TJ Lo-
komotivy B eclav.

=fi+-ATLETTKA

. Na čele soutěŽe je tym So-
kolu opava, ktery má p ed
druhou olomoucÍ jednobodo-
vy náskok. Slovácky celek je
pak o dalši čtyri body zpět. Na
sestupovych pozicich se na-
cházejí atleti Slovácké Slavie
Uherské Hradiště a ZIína.

Oslabeny tym hodonin-
skych Žen skončil ve tretím
kole na čtvrtém mistě. ,,Bo-
huŽel začaly prázďniny a kvri-
li státnÍm svátkum lidé vyra-
zlli na dovolenou. To se pro-
mÍtlo ve znacné absencÍ bo-
dujÍcich'závodnic, a také pro-
to ženy skončily aŽ čtvrté.
Pr běŽně si ďrŽÍ tretÍ pozici a
oba tymy jsou na stupních. Na
to jsem pred zač,átkem sezony
ani nepomyslel," uvedl trenér
a manaŽer AK Hodonín Zďe-
něk Lípa.

V čele první ligy žen jsou

atletky T ince, které majÍ
stejně jako závodnice z olo_
mouce shodny počet bodti.
Hodonínské atletky ztráceji
na tretím místě stejné jako zá-
vodnice Sokolu opava pět
hlavních bodri. Celek ze Slez_
ska ovšem má o osm pomoe-
nych bodti méně.

,,Pokud se Ženy na poslednÍ
kolo sejdou v plné sestavě, v
coŽ vě ím, tak kolo vyhrají a

z stanou na treti pozici. MuŽi
by museli skončit poslednÍ a
jejich soupe z B eclavi b)7t
témě na špici, aby se jejich
pozice změnill, dto si myslÍm,
Že se nestane," míni Lípa star_
šÍ.

Ten z vykon jednotlive
vyzvedl tri okresnÍ rekordy. o
zlepšenÍ svého jiŽ jednou vy-
lepšeného okresniho maxima
v závodě na sto metrri se po_

Muži: Dominik Bartonft (11. místo 1500 m - 4:27,50 min), Filip Dit-
trich (2. místo trojskok- L4,53 m,3. místo dálka - 80 cm), Luděk
Durďák (7. místo 5 km - L6:24,39 min), David Herka (8. mlsto 400 m -
5L,87), Martin Hošek (I2. místo koule - L2,o9 m), Daviď Kákona (9.

místo 5 km - 17:00,83 min), Dominik Kubalák (3. místo 400 m - 49,94
s, 6. místo 800 m - ].:57,93 min), Ond ei Kuče Ík (5. místo 400 m -
5l',22s), Filip Sasínek (2. místo 1 500 m - 4:0I,55 min), Patrik Sasínek
(800 m:2:04, 6 min), Daniel Schubert (7. místo oštěp - 55,33 m), Ja-
roslav Stančík (2. místo disk - 52,02 m, 8. místo koule -L3,45 rn,4. mís-
to kladiv o - 45,42 m), Jirí škrobák (]3. místo 5 km - 17:59,97 min), Pe_
tr Vašek (8. místo trojskok - ]3,15 m), Filip Vinklárek (]3. místo v ška -
L76 cm), Alois Zapala (12. místo v ška - 18l cm), Jalob Žurovec (2.

místo 10o m - 11,18 s, 5. místo 2oo m - 22,68 s), l. místo štafeta 4 x
4oo m (Žurovec, Kubalák Herka, Sasínek F.),4. místo štafeta 4 x lO0
gr (Kubalák, Kuče ík, Žurovec, Herka).
Zeny: Darina Dvorská (11. místo 100 m - L3,64 s,2oo m - 29,53 s),

Adéla Heránová(7. místo 100 m p . - 1 ,50 s), Monika GhIebíková (1.

místo tyč - 372 cm), Jaía Kadlecová (3. místo 5 km : L9:.I7,25 min),
Natálie Kolaiová (2. místo 400 m - 57,62 s, 6. místb 200 m - 26,23 $,
Hana Korábová@. místo kladivo - 42,75 m), Lenka Korábová (1. místo
kladivo - 46,LB m), Kate ina Koruasová (14. mrsto 800 m - 2:37,94
min), Tereza Korvasová (1. místo 1500 m - 4:55,1 min), Lucie Krtič-
ková (2. místo u.Íška -L65 cm), Lenka KíichlerováQ3. místo koule -
93ťm), Jana Myrmusová (2. místo disk - 39,49 m,7.místo kladivo -
37,49 m), Adéla Sedlá ová d0. mlsto 400 m - 62,54 s), Erika Zapalová
(200 m - 28,85 s, 400 m - 65,1I s), 2. místo štďeta 4 x 4oo m -
4:L7,o3 nin (Kolajová, Korvasová, Sedlá ová, Herzánová),7. místo šta-
feta 4 x l00 m - 52,33 s (Herzánová, Krtičková, Ghlebíková, Dvorská).

V: sledky závodník AK Hodonín

staral junior Jakub Žurovec.
Ten se ve finále nejkratšÍho
sprintu bl: skl časem 11,18
sekundy a obsadi] skvělé dru_
hé mÍsto. ,,Zd svym absolut-
nim maximem zaostal o pou-
hé čty i setiny," upozornil
statistik hodonínského klubu
Lukáš LÍpa.

Zurovec poté pomohl k
okresnÍmu maximu také
krátké štďetě na čty ikrát sto
metrti. Společně Š Dominikem
Kubalákem, ond ejem Kuče-
ríkem a Davidem Herkou
zvládli jeden ováI za M,20
sekundy.

Posledním rekordem byl
vykon dorostence Davida Ká-
kony, ktery ŽÍskal své $remi-
érové body v muŽské soutěŽi
na trati pět ki]ometr a usta-
novil novy okresní rekord
17:00,83 minuty. ,,Skvělé vy-
kony podávali letos všichni
závodnÍci. Jsem p ekvapeny z
toho, jak se k tomu všichni po-
stavi]i. Je vidět, Že jsme vy-
chovali dobrou generaci zá-
vodník . Poděkování pat i
opravdu všem," dodal Lípa
staršÍ. PoslednÍ kolo první.li_
gy, kde si p ejÍ završit hodo-
nÍnšti atleti uspěšnou sezonu
seniorskych druŽstev, se koná
na konciprázdnin v B eclavi.
Tam by měla opět po dvou vy_
nechanych kolech nastoupit i
dlouholetá opora muŽského
tymu Lukáš Lípa, ktery v po-
slední červnovy den privítal
na svět svého druhého synaMartina. q.+,LoI5


