
Atleti po iednotÍicúté uctili pomútku

JordffiihÍno sprinterským troibo|em
HoDoNÍN - Na hodo-
nínském staďonu U Červe_
n ch domkri soutěžili'nedávno
sprinte i ve sprinterském troj_
boji' kterym uctili památku
Jardy Pelikána, kte{ byl vel-
kou postavou hodonínské atle-
tiky. Již 31'. Ročník se uskuteč-
nil poprvé od roku 2007.

,,P estávka byla zprisobena
vždy nevhodn m termínem. ZáÍi
je nabyté soutěžemi druŽstev a
vŽdy ve zvoleném termínu neby-
lo nakonec možné záxody usku-
tečnit, proto jsme letos zvolili
prazdnnovy termín a vyplatilo se
to," ekl Lukáš Lipa z oddflu AK
Hodonín. Díry zvolenému termí-
nu, kdy už je většina atletu v p í-
pravě, se poda ilo závod dob e
obsadit. Svědčí o tom víco jak
padesát startujících, kteff obsa-
dili všectrny kategorie od mlad-
ších Žákn aŽ po dospělé. Pitom
nejstarší ričastnici, která uctila
památku Jardy Pelikrína během
na 60 metrťt, byla t iasedmde-
sátlIetá Ludmila Sarofinová ze
Sokola Hodonín. Krásné poča-
sí p rálo vybornym vykon m.
MÍrny vítr do zad a teplo vedlo
k p ekonánthned několika rekor-
dťr stadionu. V kategorii dorosfu
hned t i poko il sprinter z Uher-
ského tlradiště Zdenék S tromšík,
ktery vylepšil rekordy tartanové-
.ho oviálu na 60 metru (7 ,o9 s), na
200 meff (22,18 s) a v celkovém
součtu bodového zisku v trojboji
získď 2479 bodri. Dva rekordy
si p ipsal také závodrlk' z AK
ASK Trnava Marek Sajbidor.
Ten vylepšil nejlepší vykon na
60 metrťr v kategorii muŽri (7,03
s) a jeho celkovy součet činil
26II bod . Vylepšení se.dočka-
li vykony V ceIkovérn hodnocení
také v kategorii junioru zásluhou
Tomáše Vondráčka z Uherského

'[Iradiště (2244 bod ), p íprav-
ky'chlapcti (Jan Hromek z AK
Hodonín _ 489 bod ), juniorek
(Aneta Foretová z Uherského
Hradiště -2157 bod ) a v kate-

Snímek zezáv uŽákyl,v ele pzděišíVítezka Veronika Paličková (Al( Hodonín).

gorii žen do 22let domácíLucie
Krtičková ziském 1893 bodťr.

,,Jsem strašně ráď, že se poda ila
obnovit tradice tohoto závodu a
doufáme, že v pffštím roce ještě
p ibude závodník , ikdyž už tak
byla ričast nad očekávání" ekl
po akci spokojen 'Lípa.

Celkové vysledky: mladší
žákyně: 1. Tereza' Rybaíko_
vá AK Kyjov (1814 bodri), 2.
Martina Bašusová AK Hodonín
(1567 bodri), 3. Klára Korčeková
AK Kyjov (1118 bod ). Mlad-
ší žáci: Filip Zeman AHA Vyš-
kov (1126 bodti), 2. E;rk Jelínek
Uherské l{radiště (1016 bodti),
3. Jan Hromek AK Hodonín
(489 bodťr). Starší žákyně: 1.

Veronika Paličková AK Hodo-
nín (2382 bodti), 2. Lucie Žur-
ková AK Hodonín (2145 bodri),
3. Simona Sedláčková Uherské
Hradiště (2125 bodti). Starší
žáciz 1. Filip Sasínek AK Hodo_ t

nín (I719 bodri), 2. ond ej Džu-
ba AK [Iodonín (1695 bod ), 3.

Radim Cahlík AK Kyjov (1631
bod ). Dorostenky: I. Marce-
la Pírková Speed Brno (2048
bod ), 2. Eliška ost ížková AK
Hodonín (1860 bod ). Doros_
tenci: 1. Tomáš Bárta JAC Brno
(2307 bodri), 2. Jakub Žvovec
AK Flodonín (2194 bodťr), 3.

Dominik Kubalák AK Hodonín
(I9I4 bodti). Juniorky: 1. Aneta
Foretová Uherské Hradiště (2157
bodri), 2. Andrea Zapalová AK
Hodonín (1928 bodti), 3. Rad-
ka Kalová AHA Vyškov (1501

bod ). Junio i: 1. Tomáš Von-
dráček (2244 bodri), 2. Tomáš

. Bočef< (2132 bod ) oba Uherské
Hradiště . Ženy: 1. Lenka Btáz-
dilová Uherské Hradiště (2386
bod ), 2. Erika Zapa\ová AK
Hodonín (1894 bod ), 3. Lucie
Krtičková AK Hodonín (1893
bod ). Muži: 1. Marek Šajbi_
dor Trnava (2611 bod ), Zdeněk
S tromšík Uherské Hradi šté (247 9
bod ), 3. Radek Hrabinec Uher-
ské Hradiště (2231 bodri). Skok
dalek muži: 1. Štepiín Wagner
TJ Dukla Praha - 7,47 metril, 2.
Milan Pírek AK KroměffŽ - 7,II
metr , 3. Lukáš Lípa AK Hodo-
nín 6,81 metru.

o víkendu se ovšem da i-
1o také dalším závodníkrim. Na
Mistrovství republiky v běhu do
vrchu se p edstavilo duo záxod-

. níkťr AK Hodonín. V kategorii
junioru dokáza.| na ttati dlouhé
8,6 km z Jánsk 'ch |ánní s cílem
na Černé ho e s p evyšením 650
mefrťr vybojovat vybornou čtvr-
tou pozici Martin Švarc časem
43:32 minrrty. V elitní kategorii
senioru získal chodec Filip Hej_
krlík q borné 17. místo za čas
44:41 minuty.

Na v bornou si vedla také pi
extrďigovém mítinku v Pardubi-
cích Sylva Škabrahová. Ta obsa_
dila v konkurenci nejlepších čes-
kych běŽky tÍetí místo v běhu
na 800 metru v novém okresnírn
rekordu kategorie Žen do 22 let
za čas 2:Io,59 minuty.

fiop s pouŽitírn materiáIÚ LL)


