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BéŽkyn ě Skab r ahová Za\rTš Íta
na čtwtce zIat5r hattrÍck
Závodnice Al( Hodonín opět triumfovala na mistrovství české republiky do dvaadvaceti let

ttlIuMETRY oD MEDAILE. Hodonínská v ška ka Lucie KÉičková skončih na mistrovstvíčR do dvaadvaceti let pátá Foto: Archiv Lucie Krtičkové

LIBOR KOPL

Hodonín Hodoninská béŽ-
kyně Sylva Škabrahová zís-
kďa na mistrovstvi České re-
publiky závodnÍk do dvaa-
dvaceti let snij t etí titul. Na
atletickém stadionu Slavie
Praha ovládla rodačka zlIroz-
nové Lhoty závoď na čty. i sta
metrri v novém osobnÍm re-
kordu.

=.$[:- ATLETTKA

Mistrovství České republi-
ky muŽ a Žen db dvaadvaceti
let, které byl zárove nomi-
načnÍm závodem pro mezi-
stábri utkání CR - Mad'arsko -
Slovinsko této věkové katego-
rie, hostil stadion praŽské Sla-
vie.

Atletick klub HodonÍn vy-
slď na tuto akci celkem šest

sqÍch zástupcti, kte i si ne-
vedli rr bec špatně. Svě enky-
ně Antonina Slezáka Sylva
Škabrahová dokázala j po-
t eti v adě p ivézt zlatou me-
daili.

V p edchozÍch dvou letech
krďovala sympatická běŽkyně
na trati dlouhé osm set metrri,
letos Škabrahová trirrrďovďa
na polovični trati. Závoďnice,
která letos závodí v extrďigo-
vém olympu Brno, si ve fhále
závodu na čtpi sta metr vy-
lepšila své osobni maximum
na54,75 sekundy. DÍky skvělé-
mu času se rodačka zHrozno-
vé Lhoty nominovďa na mezi-
státní utkánÍ i do štďety čt5 i-
krát čtyri sta metrri.

Dvacet minut po vitězném
. závoďě nastoupila Škrabraho-

vá do ťmále běhu na osm set
metrtl, kde byla dÍky nejrych-
lejšÍmu času v rozběhu největ-
šÍ favoritkou. \

Dvacet minut mezi oběma

starty se ďe ukázďo jako krát-
k ch a v polovině trati závod
vzdala. ,,Bylo toho na mne uŽ
p Íliš. v tydnu jsem absolvo-
vďa extrďigovy mitink v Par_
dubicich, ve čtvrtek pak závoď
Diamantové ligy v Crrrychu,
následovďy sobotnÍ rozběhy
na čtyri sta a osm set metrri a
nakonee nedělni finálové běhy
ihned po sobě. Dělďa jsem, Co
jsem mohla, ďe uŽ to nešlo,"
uvedla hodonÍnská závodrrice
Sylva Škabrahová.

Na národnim šampionátu o
sobě dati vědět i dďšÍ členové
slováckého klubu. Porrze mili_
metry chyběly Lucii lfttičko-
vé k zisku bronzové medai]'e.
HodonÍnská v škďka jen těs-
ně nezdolala laťku ve r4 šce 170
centimetr , coŽ by jí zajistilo
bronz.

V: kon 165 centimetni stačil
Ifttičkové na páté misto. Stej-
ně tak si vedla dorosterrka Te_
rezaKorvasová. Mezi staršÍmi

závodrricemi obsadila v běhu
na patnáct set metni ve dnt-
hém nejlepším čase sezony
5:43,27 páté mÍsto.

Do finále se dos!ď také do-
rostenec Filip SasÍnek. Ten
skončil v rozběhu na osm set
metni časem 1:56,81 minuty
sedm1 . Ve finále pak bojovď
SasÍnek se -staršÍrrÉ soupe i
statečně a za druhy nejlepšÍ
čas své kariéryy 1:54,16 minuty
si doběN pro šestou p íčku.

Na téŽe trati skončil zabta-
nami finale Dominik Kubďák.
Ten doběhl v součtu časri na
konečném čtrnáctém mÍstě.

Finálové umistěni si p i-
psďa také diskďka Jana Myr-
musová. Ta obsadila v kluz-
kém sektonr sedmé mÍsto. Po-
sledním hodonínskym zástup-
cem na národním šampionátu
do dvaadvacetilet byl Jind ich
Goiš, kter v běhu na čtyrl sta
metr obsadil konečné šest-
nácté misto. i4,q,!21I-


