
Filip Sasínek je dvojnásobný mistr republi
Mladí hodonínští atleti přivezli z halového mistrovství české republiky, které se o víkendu konalo v Jablonci nad Nisou, pět medailí
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Hodonín _ Pět medaili, tedy o
jednu méně neŽ loni, p ivezli
mladÍ hodonínští atleti z Jab-
Ionce nad Nisou, kde se o vÍ-
kendu konalo halové mistrov-
stvÍ České republiky mladších
a starších Žákti.

NejvětšÍho uspěchu dosáhl
Filip Sasínek. Hodonínsky bě-
Žec byl vloni dvakrát st íbrny,
letos potvrdil své tabulkové
p edpoklady a dokáza|zvfitězit
v běhu na patnáct set a t i tisi-
ce metr .

Sasinek nejprve v sobotu
jasně zvítézil v osobnÍm re-
kordu na patnáctistovce. ,,o
osm a p 1vteriny tÍm posunul
svtij okresnÍ rekord zBratisla-
vy, ale p edevšim timto časem
vylepŠil nejlepšÍ čas Žákov-
skych republikovych šampio-
nátti v hale z roku 1993, ktery
drŽel Daniel Fekl,'Í uvedl zá-
stupce hodonínského klubu
Lukáš Lipa.

Sasinek se celkové zaŤaďil na
jedenácté mÍsto historich ch
halolt ch tabulek České repub-
liky. Podobně si hodonínsky
vytrvalec vedl i v neděli na
dvojnásobné trati. Na t ech ki-
lometrech vylepšil Sasínek své
maximum z minulého šampi-
onátu o necelych deset vte in.
Na krk si tedy mlady závodnik
pověsil dvě zlaté medaile a stal
se velkym favoritem pro ví-
kendové mistrovstvÍ České re-
publiky v krosu.
Dvě individuálnÍ medaile

získala také Veronika Palič-
ková. Ta ďokázala na otev e-
ném p eboru Prahy vymazat z

tabulek okresu šest let staré
maximum Martiny Schmido-
vé. Hoďonínská Žákyné svtij
prvnÍ závod v sezoně ozdobila
časem rovnych osnr vterÍn.

Teprve prvním rokem starší
Žákyné se V sobotu p eďstavila
hned ve t echbézích. V rozbě-
hu doběhla druhá časem 8,01 a
hladce postoupila ďo mezibě-
hti, Ve kterych Paličková do-
kázala posunout své maxi-
mum na7,96. Finálovy čas 7,9B
jí zajistil bronzovou medaili.

V neděIi se pak nadaná atlet-
ka p edstavila v běhu na sto
padesát metrri. Z rozběhťt po-
stoupila Paličková sluŠnym
časem 19,93 do fináIe, kde stej-
ně jako.na šedesátce vybojova-
Ia v osobním rekordu bronz.

Báječny víkend poďtrhtra Pa-
ličková ve štafetě trikrát t i sta
metru. Hodoninsky tym p ed-
vedl ve sloŽeni Veroníka Pa-
ličková, Adéla Seďlárová a Lu-
cie Žurková vytečny vykon a
jen o čty iašedesát vte in
skončilza prvnim Jabloncem V
novém okresnÍm nekorďu dnu-
hy. T etí štafeta z Plzně zaosta-
la o L,07 vteriny.

Sm Iu naopak měl Fatrik
Sasínek. Mistr České republi-
ky v krosu z roku 2010 se pred-
stavil v rozběhu na osm set me-
tr , kde o jednu jedinou setinu
nepostoupil do finále. V rozbě-
zÍch se také Lucie
Žurková. Ve t i sta
metr obsadila časern 44,49
desáté místo.
DalšÍ hodonÍnská naděje,

Tereza Korvasová, se halové-
ho šampionátu kvtili nemoci
nezučastnila.Rrurr zr slovÁcKA. Trcnér AK Hodonín Zdeněk L(oa p zuje se sv mi rispěšn mi svě enci. Filip Sasínekje vpravo. Foto: David Sasínek


