
RF,'GION _ Muži Atletického
klubu Hodonín budou i v sezo-
ně 2012 závodit v druhé nej-
vyšší soutěži. v sobotu o tom
rozhodli v Uherském Hradišti'
kde se utkali v baráži o první
ligu, kam spadli po celkovém 6.
místě, které obsadili v základní
části první ligy.

V Uherském Hradišti za krás-
ného atletického počasí muse-
li čelit jednomu soupe i Z prv-
ní ligy, kterym byl t 'm Slavie
Haví oY, d po čty ech tymech ze
severní a čty ech z jIžní části dru-
hé ligy. Celkem tedy deset tymťt
bojovalo o t i postupové p íčky.
Hodonínští atleti (na snímku A.
Zapalové) neměli v baráži kon-
kurenci. ,,Jak jsem nastínil minu-
le, V současné sestavě nemá-
me v druhé lize co pohledávat.
Naše vykonnost je na rovni,
která první lize plně odpovídá:'
ekl Lukáš Lípa, kapitán mužťr
AK Hodonín. To také Hodonín
potvrdil. Zvítěz|l bodovym zis-
kem 2l2 bodri a druhému tymu
AK PSK Zlín nadělil celych 55
bodťr. ZIín se tedy po roce vra-
cí zpět do první lígy, stejně jako
tÍetÍ Ao Slavia Haví ov, kte-

Ú získal V konečném ričtování
155 bodti. ,,o našem umístě-
ni rczhodlo p edevším to, že se
zapojlli všichni klíčoví závod-

nici a tym byl v maximálním
možném složení 24 závodníkťl,
kteff šli všechny disciplíny, kte
ré mohli," poznamenal Zdeněk
Lípa, manažer klubu a trenér v
jedné osobě. o nejvyšší bodovy
zisk se postaruI Lukáš Lípa. Bez
0,75 bodu získal celych 30 bodri,
vyborně si vedl také Dominik
Kubalák] s 22,,75 body, ond ej

fpazier s 19 body nebo Jakub
Zutovec Se I7,75 body, ,,Musím
dodat, že všichni kdo závodlli,
se zasloužili o celkové umístění
tymu a všichniztěch dvaceti čty
závodníkťr více či méně bodova-
li," dodalLípa. Z individuálních
vysledkťr dosáhl nejv5zšších hod-
not nejspíše vykon Filipa Sasín-
ka v běhu na 1 500 metrťr. ,,Filip
se snažil ritočit nanejlepší letošní
vykbn ČR v Žákovské kut.gorii,
ktery má hodnotu 4:II,52 minu-
ty. Bohužel pro Filipa'byl závod
pomalu rozběhnut na prvních
800 metrech," ekl jeho trenét
Antonín Slezák. Sasínek i p es-
to vylepšil svťrj osobní a okresní
rekord na čas 4:12,81 minuty.

Vysledky závodník AK
Hodonín: Lukáš Lipa (1. mís-
to trojskok - 14,18 m' 3. místo
dálka . 674 Cffi, 4. místo 100 m

- 11,60 s), Dominik Kubalrák (1.

místo 400 m - 51,40 s, 2. mís-
to 800 m - 1:58,09 min), Ond ej

Spazier (1. místo kladivo - 45,02
m' 3. místo koule 13,93 m),
Pawel Jajuga (1. místo 400 m
pÍekážek _ 56,51 s, 4. místo 400
ÍIl - 52,42 S,7. místo _ 200 m -
24.,02 s), Jiff Kubalrák (1. místo 5
km_ I6:O6,3&min.), Jakub Žuro-
vec (2. misto 400 m - 51,86 s, 5,
místo 20o m 23,79 s), Jakub
Zapala (5. místo vyška - 190 Cffi,
15. místo trojskok II,95 m),
Luděk Durd'iík (3. místo 5 km

I9:I9,47 min.), Filip Hejkrlík
(2. misto chťrze 5 km _ 23:35,09
min.), Filip Sasínek (3. místo 1
500 m _ 4:I2,8I min.), Míchal
Tišnovsky (5. místo vyška _ 190
cm), Ji í Škrobák (6. místo 5 km

I]:5t,73 min.), Filip Vinklá-
rek (] . místo vyška 185 Cffi,
17. místo trojskok ÍI,9I m),
Alois Zapala (8. místo vyška _
185 cm), Martin Hošek (9. místo
koule - 11,81 m, 11. místo disk _
3z,I2 m, 12. místo oštěp _ 42,04
m), David Herka (8. místo 800
m _ 2:05,69 min.)' Jind ich Goiš
(9. místo 400 Íl - 54,16 s, 800
m _ 2:06,50 min.), Zdeněk D í-
mal (8. místo 400 m - 53,99 s'
11. místo 100 m - 12,07 s), Josef
Korvas (9. místo 5 km _ 18: 16,42
min.), Karel Pešrák (8. místo kla-
divo 37,95 m), Anton orlík (10.
místo kladivo - 34,99 m), Petr
Vašek (8. místo trojskok - 12,96

m' 10. místo oštěp _ 43,88 m),
Karel Mazálek (13. místo oštěp
_ 40,65 m, 14. místo vyška - l75
cm), Dalibor Čagánek (16. místo
800 m _ 2:12,96 min.), štafeta 4
x 100 m (D íffiď, Jajuga, Zapala
A., Lípa) - 2. místo 44,80 s, šta_

feta 4 x 400 m ,,A" (Kubalák D.,
Jajuga, Žurovec, Sasínek) 1. mís-

to 3:30,70 min, štafeta 4 x 400 m
,,B" (Čagánek, Goiš, Herka,DÍi-
mal) 5. místo 3:38,90 min, štafe-
ta 4 x 400 m ,,C" (Lípa, Kubalrík
J.,Zapala J., Vinklárek) 7. místo
3:42,00 min.

Hned tento víkend jde do boje
dorostenecké druŽstvo, které
by rádo získalo titul p eborní-

ka Moravy a Slezska družstev
a hladce tak postoupilo do finá-
le ČR, které se uskuteční první
íjnovy víkend V Ptaze. o dva

dny dffve nastoupí do krajského
finále družstva mladšího žactva
ve Znojmě, v nedětri pak starší
žáci ve finále Moravy a Slez-
ska v Šumperku. (iop + LL)


