
Hodonínské atletlry ovládl;r třetí kolo pITIIí ligy
Ženy AK Hodonín se díky domácíuýhře posunuly na celkové druhé místo. MuŽi obsadili na stadionu U červených domků čtvrtou příčku
LIBoR l(oPL 1"ť,+ "l.,o't{

Hoďonín _ Hodoninské atlet_
ky se p ibliŽIly baráŽi o nej-
vyššÍ soutěŽ. Závodnice slo-
váckého celku dokonale vyu-
ŽíIy ve t etÍm kole prvni ligy
muŽri a Žen domácÍho pro_
st edÍ a po skvělém kolektiv-
ním vykonu zvítézlly souč-
tem LBz bodti p ed sousedni
B eclaví, která nasbÍrala o
patnáct bodti méně. T etí
skončÍla na stadionu U Čer-
venych domkri opava. DÍky
vitězství se Ženy AK Hodonin
usaďily na celkovém druhém
mistě. Ve vedeni je stále Lo-
komotiva B eclav.
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MuŽi si oproti minulému
kolu o jeden stupinek pohor-
šili, ale i tak je čtvrté místo ve'
t etÍm kole skvělou vizitkou.

P Í absenci některych opor
podlehli Lípa a spol. pouze ví.
téznému celku Sokolu opava
(I74 bodti), druhé Moravské
Slávii Brno (173 bodťt) a t etÍ
AK Olomouc (160 bodri). Do-
mácí borci urvali p ed vlast-
nÍm publikem celkem I47 bo-
d.

,,Těší ffiě, Že se do tymu za-
čIenili i mladí odchovanci a
druŽstva se tak naplnila do
poslednÍho místa. Za nás star-
tovalo čty iadvacet muŽri a
dvaadvacet Žen, coŽ je maxi-
mum," uvedla opora AK Ho-
donÍn Lukáš Lipa.

Ten objasnil i systém bodo-
váni, ktery nenÍ někter m
p iznivcrimjasny.

,,Mnoho tidÍ se mě ptá na
systém bodovánÍ, ktery roz-
hoduje o vysledku v jednotli-

,,Žáďny čtvrteční běh neo_
vlivnil nepŤiznivy vítr. Nao-
pak na stadionu panovalo spÍ-
še bezvětŤi," upozornil LÍpa' mladši.

Z domácích závodnÍk do-
kázal posunout rekord stadi-
onu v běhu na patnáct set me-
tr Filip Sasínek. Tomu nyní
pat í rekorď mezt dorostenci
za vykon 4: 06,86 minuty.

,,Poděkovat ale musÍme
všem závodník m. SoutěŽe
druŽstev nejsou jen o jednot-
livcích, ale kaŽdy boďÍk se po_
čítá. U muŽťr mě mrzí absence

nemocného,lindricha Goiše,
Jakuba Žurovce, kterého trá-
pi koleno, nebo.Ondreje Spa-
ziera, ktery oďjel na dlouho
plánovanou dovolenou. Po_
kud by tito závodnici byli k
dispozici, měIy bychom opět
ambice na stupně vitězri. I tak
všem pat í velky dÍk za to, Že
upravili své pIány na dovole-
né a závoďu se zučastnili. P i-
spěli k bodovému zisku druŽ-
Stev," pravil kouč Zdeněk Li-
pa.

PoslednÍ ligové kolo se ko_
ná nakonci srpna v olomouci.

ovRxRÁr onunÝ. známému hodonínskému atletovi Lukáši Upovivítězstvív domácím prost edí uniklo,
V dálce skočil l97 centimetr , ve trojskoku uletěl l4'l2 met u. Foto: Archiv Lukáš Lípa

vych kolech a celkově. V jed-
notlivych kolech bojuji jeď-
notliví závodnici v disciplí-
nách, kďyŽ podle po adÍ ziská
vitézjedenáct bodti, druhy de_
vět. A tak to jde až po desáté
misto, za které je jeďen bod.
Součet bodti určÍ po adí v ko-
le, kde jednotlivá druŽstva ob-
ďrŽi opět podle po adí tzv.
hlavnÍ body. Zaprvní místo je
jich osm, Za druhou prÍčku
sedm a ďále se jde po jednom
bodu doI . Součet hlavnich
bodti po čty ech kolech určí
ceIkové bo adÍ. P i rovnosti
hlavních bodri rozhodne vyššÍ

počet těch pomocnych v souč_
tu čty kol,l' objasnil systém
bodováni Lípa mIadši, ktery je
zánove statistikem hodonin-
ského cělku.

T etÍho kola první ligy
muŽťr a Žen se zučastnilo 307
atlet , kte í se p edstavili v

I574startech.
',,Tak velk počet startují-

cÍchjsem nečekal. P ece jen se
závodilo ve státní svátek a
mnoho lidÍ vyuŽilo prodIou_
Ženého víkendu a odjelo na
dovolenou. Na druhé straně to
prospělo kvalitě závoďti,"
praviI manažer a trenér ho_

donínského klubu Zdeněk LÍ_
pa.

o kvalitě závodu svědčÍ. i
celkové vysledky, kde paďlo
dvanáct rekordri stadionu.
Mezi ', Eejhodnotnější pat í

rintech na sto a

V hejkratšÍm muŽském
sprintu na sto metr proťal cí-
lovou pásku v čase 10,50
sekundy Vladimír Šimit<. Sto-
vensky atlet tak získaI pro
Hodon ín drile Žité b o dy.

Na dvojnásobné trati zvládl
Slovák Roman TurčÍni zaběh_
nout čas 2L,37 vte iny.


