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REGION - v sobotu po ádal
atleticky oddíl AcC Horažďo-
vice Ye St elskych Hošticích
44. rďník Mistrovshrí České
republiky Y p espolním běhu.
Pod zataženou oblohou na
místy již hodně rozměklé tra-
ti se p edstavilo celkem sedm
závodníktt z klubu AK Hodo-
nín. Těm se poda ilo navázat
na minulá léta a opět p ivést
domri medaile. o dvě zlata se
zasloužili Filip Sasínek a Tere-
za Korvasová, oba v kategorii
dorostu. Svě enci Antonína
Slezáka tak p idali další cenné
kovy k lo skym bronzlim.

Jasnější vítězství p edvedla
Tereza Korvasová. Ta zvládla
trať o délce 3075 metru za rov-
nych 11 minut. Podle svych slov
nebylo s kym běžet, jinak by
byl čas určitě ještě lepší. o osm
sekund za ní doběhla Michae-
la Sedlríková z Chotěbo e, etí
Veronika Siebeltová z Frydku-
Místku zaostala za Konasovou
o patnáct sekund. To Sasínek
měl svou cesfu k tirulu o poznáni
sloŽitější. Cely závod se běžel v
hloučku a medaile se rozdáva|y

až v posledních dvou stech met-
rech. Trať měffcí 377 5 metr ,

kterou v členitém terénu po a-

datelé vytyčili, zvládl- za 11:55

minuty. Jeho soupefi mu ovšem
nedďi nic zadarmo. Pardubicky
Dominik Kubec zaostď za Sasr
ínkem o pouhou jednu sekundu a
dďší sekundv za ním doběhl t etí
Jáchym Kovií z Litomyšle.

Špatně si nevedli ani ostatní
závodníci z hodonínského klubu.
Mladší žákyně Michaela Krrot-
ková uběhla trať dlouhou 1850
meff za 7:05 minuty a obsadi-
la tak skvělé páté místo. P ed ní
byly pouze o rok starší dívky, a
medaile.určitě nebyla ani v nbdo-
hlednu. Na bronz bylo nutné stla-
čit čas na rovnych sedm minut,
titul |ežel na hranici 6:52 minuty.
Páté místo obsadil také starší žák
Dominik Bartoník. Tento závod
mu sedl mnohem lépe než halo-
vy šampionát atrať. o délce 3075
metru zdolď Za 10:42 minu-
ty. Bronz získal Jan osolsobě z
Vyškova za 10:26 minuty, vítěz
Jan Ža|uda z Nového Města nad
Metují zaběhl za skvělych 10:04

minuty. Za uznáni stojí určitě
také šesté místo Natálie Kolajo_
vé. Vicemistryně Čn z haly na
800 metru doběhla ve stejném
závodé jako Tereza Korvaso-
vá pouh ch šestnáct sekund od
bronzu.

,,Počasí bylo proměnlivé, p e-
vážně bylo zataženo a trať hlavně
v sebězích byla už dost měkká.
Soupe ky jsem začala p edbíhat
v posledním kilometnr, kdy jsem
se probojovala až na konečné
šesté místo," okomentovala své
víkendové vystoupení atletka
Kolajová. V kategorii žen si
v nabyté konkurenci nevedla
vribec špatně Adriana Slaníko-
vá. Mistryně Moravy a Slezska
Z bratislavské haly dokázala
obsadit dobré sedmnácté místo.
Trať o délce 6300 metru zv|ád-
la za 27:56 minuty. Poslední
závodnicí, která si hoštickou trať
vyzkoušela, byla Katefina Kor-
vasová. Mezi staršími Žákyněmi
obsadila konečnou čťyfia ícátou
pffčku, když 3075 metru zabéIia
z 13:49 minut5/.
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