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Hodonín _ Filip Sasínek je ve
vytečné formě. Mlad: hodo-
ninsky béŽec vybojovaI bě-
hem osmi dní uŽ tŤeti zlatou
medaili. ZávodnÍk AK Hodo-
nín vyhráI v sobotu i Mis-
trovství Ceské republiky v
p espolnÍm běhu. T Íkilome-
trovou traťprolétlv čase 11:38
a druhému v cÍli, Simonu
Eklovi z Rokycan, nadělil
osm vte in. T etí skončil
Lukáš Svatoš z DomaŽIic.- 

,,BěŽelo se mi dob e, ale
museli jsme bojovat s trati,
která byla ceIá poďmáčená,
byl na- ni sníh, bahno, potoky
vytvo ené deštěm z tninul ch
dni a velké kaluŽe.KdyŽjsme
probÍhali lesem, nohy se bo i-
ly snad t icet centimetrri do
bahna. Museli jsme si dávat
velky pozor, abycho m neztra-
tili tretry," uvedl Filip SasÍ-
nek.

Ten si v uvodnÍch t ech
stech metrech vytvo il slibny
padesátimetrovy náskok.

,,V polovině prvnÍho kola
jsem uvolnil krok a soupe i
mé začali dobíhat. V polovině
druhého kola mě doběhl a na
chvÍIi ve vedení vyst ídal
Šimon EkI. Pri seběhu z lesi-
ka jsem ale natáhl krok a udě-
Ialmezi námi asi trímetrovou
mezeru. Asi čtyri sta metrri
pred cÍlem jsem začal stup-

ovat a Simon už neměl sílu

na tohle zareagovat, takŽe
jsem doběhl s náskokem asi
t iceti metrri. Řekl bych, Že
všichni, kte Í doběhli do cÍle,
byli vlastně vÍtézové," popi-
soval závoďSasínek.

NárodnÍ šampionát v
p espolnÍm běhu se konal v
Ba1dovci, nedaleko obce Roz-
stáni na Prostějovsku

Na téžké bahnité trati,
protkané kaluŽemi a mÍsty
ještě zaváté sněhem, S po-
stupně p edstavilo celkem
sedm závodnik'i atletického
kIubu HodonÍn.

V nabité konkurenci zá-
vodník Z celé republiky se
p edstaviI i mladšizbratrské
dvojice Sasinkti Patrik, ktery
ve stejnémzávodu, ve kterém
Filip zvÍtéz '' ziskal skvěIé
dvanácté. MÍsto.

V kategorii mladšÍch Žá-
ky doběhla na dvaadvacá-
tém mÍstě Kate ina Korvaso-
vá. Další adeptka na meďaili,
Tereza Korvasová, kvrili ne-
moci chyběIa. oddílová koIe-
gyně Adéla Sed1á ová obsadi-
la osmadvacáté místo, Domi-
nika BíIková byla šestát icá-
tá.

V kategorii dorostenc mě-
Ii hodoninští atleti také dvojí
zastoupenÍ. Lépe se vedlo
Dominikovi Kubalákovi, kte-
r na báhnitych čty ech ki-
'lometrech vybojoval osrna-
dvacáté mÍsto, Jind ich Goiš
skončil šestatŤicáty.FIIP sAsÍNEK Foto: David Sadínek
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