
Hodonínští dorostenci skončili pátí
LIBOR KOPL

Hodonín MládeŽnÍci Atle-
t ického klubu Hodon ínmaji za
sebou jeden z posledních vr-
cholti sezony. Po skvělém vy-
stoupenÍ muŽ a Žen v první li-
ze potvrdili očekávání i do-
rostenci a junio i slováckého
klubu. V poslednim t etím ko-
le dlouhodobé soutěŽe mis-
trovstvi Moravy a'' Slezska
mládeŽe obsadily hodoninské
tymy shodně treti mista, kte-
rá jim pat ila i v konečném zu-
čtovánÍ všech t Í kol. Toto
umístěnÍ jim zajistilo postup
do finále mistrovství České
republiky druŽstev.

,,Postup obou druŽstev zna-
čÍ vysokou kvalitu hodonÍn-
ské atIetiky. Z Jihomoravské-
ho kraj e tot1Ž Žáďny jiny chla-
pech tÍrm do republikového
finále nepostoupil. Společně
s námi šly dál velké kluby ja-
ko olomouc' Vítkovice či opa-
Y?," uvedl vedoucí hodonin-
sh ch druŽstev Ji Í Vinklá-
rek.

Z vystedk poslednÍho kola
je nutno vyzvednout okresnÍ
rekordy juniora Martina
Švarce v závodě na dva kilo-
metry p ekáŽek juniorri vy-
konem 6:47,66minuty, dále do-
rostence Davida Kákony v bě-
hu na tri kilometry časem
9:48,60 min a chodce Ji ího
Skalky v závoďě na t i kilo-
metry za L4:36,45 minuty.

Dorostenecká část šampio_
nátu Se odehrála v Jablonci
nad Nisou. Devatenáctka ho-
donínskych díky bojovnému a
v1itečnému kolektivnímu vy-
konu obsadila ziskem 151,5 bo-
du celkové páté mÍsto.

,,Letošní šampionát byl
mnohem vyrovnanějŠÍ neŽ ten
lo sky," upozornil člen AK
Hodonin Lukáš LÍpa. Z vÍtéz-
stvÍ se na Severu Čech radoval
celek AK olomouc, druhé
mÍsto obsadili dorostenci So-

kola Hradec Králové. TretÍ by_
lo TEPO Kladno a čtvrtou
p Íčku obsadil lo sky obhájce
ASK Slavia Praha.

,,Nás mriŽe mrzet zraněnÍ
Jindry Goiše, ktery jen stěŽí
doběhl závoď na osm set met-
rri a na polovičnÍ trati uŽ ne_
nastoupil. Vě im, Žekdyby vše
vyšIo podle p edstav, tak jsme
dosáhli na jednu z medailÍ,"
pravil Vinktárek.

VedenÍ AI( Hodonin p esto
hodnotilo v: kony dorostencri
pozitivně. ,,Kluci rozhodně
ostudu neudělali. PremyšIeli
jsme nad tím, zda postavíme
juniory i dorostence dohro-
mady, nebo dorostence ne-
cháme závodit za juniory a
z národniho Šampionátu je
stáhneme. AIe nakonec si obě

druŽstva postup zaslouŽtla, a
tak jela na svrij závoď. Nako-
nec nás ani jeden tÍrm nezkla-
mal," zhodnotil vystoupeni
svych svě enc hodonÍnsky
kouč Zdeněk LÍpa.

Junio i slováckého celku
zase bojovali v Praze. ,,Na ně_
jaké velké umístěnÍ jsme ne_
mysleli. Kluci si ale postup do
finále mistrovstvi republiky
vybojovali, a tak jeli bojovat,"
ekl Vinklárek.
HodonÍnšti junio i nako_

nec obsadili osmé mÍsto.
,,ostuda to rozhodně nenÍ,
protoŽe soutěŽ juniorri měla
letos vysokou kvalitu. Kluci si
mohliosahat,jaktobude p íští
rok vypadat. Spousta doros-
tenc totiŽ p echází mezi ju_
niory a hodně jich tam z stá_

Dorost - finále rrnčR: Filip Sasínek (1. místo 8oo m - L57,73 min,4,

1ísto 
400 m - 51,88 s), Ji í skalka (1. místo 3 km ch ze - L4:L2,5 min

m,3.místo
V m,5. místo
V , Jakub Žll-'
rovec (4. místo 100 a"200 m - lI,37 s a23,03 s), David Kákona (3.'
místo 3 km - 10:00 ,97 min), Adam Gi'tz (4. místo 2 km p . - 7:o3,o3
min), David Herka (4. místo 800 m - 2:01,47 min,7. místo 300 m p . -
4I,72 s), Pavel Dolejš (5. místo tyč - 3,80 m), ond ei Kuče ík (7. mÍsto
4oo m - 53,94 s,9. místo 2oo m - 24,08 s), Zdeněk ščudla (7. místo !

oštěp - 42,99 m, 10. místo koule - L3,o5 m), Lukáš Toman (I0. místo
1500 m - 5:}9,15 min), Jind ich Goiš (I0. místo 800 m - 2:06,71 min),
Marek Mikeska (9. místo disk _ 36,04 m), Tomáš Fišer (10. mlsto 100
m - L2,o8 s), Adam Strnad (13. místo koule - L2,L7 m, 15. místo - kladi-
vo - 2L,3L m), Adam Koláěek (10. místo - oštěp - 40,54 m), Lukáš Ko-
nďn (400 m - I,56 s; 800 m _ 2:26,52 min - rozběhy), štafeta 4 x
roo m(Žurovec, Fišer, Tišnovsh, Šmérda) - 2. místo - 45,97 s; štafeta
4 x 400 m (Goiš, Herka, Kuče ík' Sasínek) - I. místo - 3:56,52 min.
Junio i - fináIe MGR: Voitěch čech (10. místo tyč - 3,5o m; L3.
místo v ška L72 cm), Jaroďav Ďásek (15. rnísto v1ška 1 5 cm), Dominik
Kubalák (9. místo 400 m - 5l,03 s,I2. místo 800 m - 2:05,48 min),
Karel Maziilek (12. místo koule -L2,5v m), Hynek Mezera(L2: místo
disk - 37,Lo m - oddílov1 rekord, 17. místo oštěp - 40,56 m), Roman
oleinik (4. místo 400 m p . - 56,55 s, 7. místo 110 m P . - 15,34 s),
Lukáš Pěček (1I. místo 400 m p . - 59,06 s), Jakub Šlampa (rozběhy

2oo m - 25,91 s), Ján šuba (9. místo Il0 m p . a trojskok - 15,45 s;

!3,27 m), MaÉin švarc (11. místo 3 km p . - IO:46,L7 min - okresní re-
kord), Petr Vašek (11. místo oštěp - 44,67 m,L2. místo trojskok -12,93
m), Prokqp Vyskočil (9. místo kladivo - 34,L8 m), štafeta 4 x l0o m
(Šuba, Olejnk Pěček, Kubalák) 9. místo - 44,92 s. 1,4o,Lo12-

vá. Proto doufám, Že se za rok
podíváme do prvni pětky,"
uvedl Vinklárek.

Do republikového finále
soutěŽe dnrŽstev se podívajÍ
také dalši mladÍ hodoninŠtÍ at-
Ieti. Své semifináIe měli na
programu staršÍ Žáci a Žákyné
v Šumperku. Pět závodnÍkri
slováckého klubu navic hos-
tuje v Brně. ,,Naše druŽstva le-
tos ambice na postup neměIa.
Hlavně kvtili Šanci našÍch na-
ději na republikové medaile
jsme.se rozhodli je uvolnit na
hostováni," informoval Lípa
mladši.

HodonÍnšti závodnici v:i-
razné pomohli na severu Mo-
ravysv mtim mkpostupu
na národnÍ šampionát.
. Dvě prvenstvi privezla z
Sumperka sprinterka Vero-
nika Paličková, která trium_
fovala v závoďech na šedesát i
sto padesát metrti. Poté po-
mohla rodačka z Rohatce
svym kolegynÍm k prvenství
ve štafetě na čty ikrát šedesát
metrti.

DalšÍ hodoninská závodni-
ce Zdenka Hlaváčová p idala
prvenstvÍ v chtizi na t i kilo-
metry, Adéla Sedlá ová skon-
čila v závoďě na osm set metr
časem 2:33,80 minuty sedmá,
štďetě pak pomohla v závodě
na t ikrát t i sta metrti k ví-
tězstvÍ.

Celkově obsadily Žákwé
JAC Brno, kde mladé hodo_
ninské atletky hostuji, skvělé
druhé mÍsto.

Chlapeckému tymu BYAC
Brno pomohl k prvenstvi On-
d ej DŽuba. Ten doběhl v zá-
vodě na t i sta metrti na dru-
hém místě. DŽuba následně
p idal v závodech na šedesát a
sto padesát metrti dvě t etí
mÍsta. VitězstvÍ si pripsal i
druhy závodnÍk AK HodonÍn
Dominik BartonÍk, ktery ča-
sem 4:46,7 5 minuty triumfoval
v běhu na patnáct set metrri.

v slědky hodonínsk ch závodník


