
REGION - Do 31. ročníku Cor_
ny St edoškolského atletického
poháru, nad kterym jako již
tradičně p evzala záštitu dvoj-
násobná olympijská -vítézka,
oštěpa ka Barbora Spotáko_
vá, zasáhli také studenti dvou
st edních škol z Hodonína. Dív_
ky zhodonínského Gymnázia a
obchodní akademie se dostaly
až na samotny vrchol soutěže
do celorepublikového finále.
Chlapci z Integrované st ední
školy v Hodoníně pak skončili
v kraji na čtvrtém místě.

Dívky hodonínského Gym-
názia se postupně zlepšovaly
od okresního kola, kde získďy
v součtu 8 1 13 bodťr, p es kolo
krajské (8371 bod ) aŽ do finálo-
vého, kde nasbíraly 8 66I bod .

P itom do finále postoupily aŽ
na divokou kartu, jelikož v kra-
ji podlehly družstvu Gymnázia
Hády z Brna. Ve finále ovšem
brněnskym gymnazistkám
porážku vrátily a za suverénní-
mi vítězkami ze Šumperku obsa-
dily nakonec druhé místo. Staly
Se tedy druhou nejlepší st ední
školou v atletice v celé Čn. Na
t etím místě skončilo Gymnázi-
um Hády Brno. Velkou zásluhu
na tomto skvělém rispěchu mají
bezpochyby Veronika Palič-
ková a Natálie Kolajová, které
ani v jednom ze tff kol soutěže
ve svych hlavních disciplínách
nenašly v závodě p emožitelky.
Ve finále Pďičková zvítězila ve

sprintu na 60 í 2o0 metrťr. P itom
na závěr Sezony p edvedla na
setinu stejny nejlepší letošní čas
na200 metru. Stejně tak Kolajo_
vá. Kyjovská závodnice ovládla
běh na 800 metru také ve všech
kolech a potvrdila, Že na této tra-
ti Y kategorii žríky je nejlepší
v CR. v závodé, kde se bodu-
jí vykony a ne umístění, byly v
sedmi disciplínách ovšem plat-
né a d ležité všechny závodni-
ce. Vítězství docílila jIŽ zminěná
Veronika Paličková na 60 metru
časem 7 ,69 sekundy ana 200 met-
rÚ za25,08 sekundy, dáIre Natálie
Kolajová zvítězlla v běhu na 800
metru vykonem 2:17,99 minu-
ty a z vítězství se radovala také
štafeta dívek na 400-300-200-
100 metru ve složení Paličková,
Kolajová, Žurková a Sedlrí ová,
která p ekonala časem 2:20,38
minuty okresní rekord. V ko-
ny na hranici osobních rekord
p edvedly i ostatní závodnice.

Adéla Heruánová (60 m - 8,70
s, dálka _ 449 cm), Lucie Žurko-
vá (200 m _ 26,89 s; dálka _ 454
cm), Tereza Korvasová (800 m
- 2:2I,63 min.), Lucie Stiburko-
vá (v ška _ I40 cm), Michaela
Bukovská (koule - 8,64 m), Lau-
ra Váverková (koule _ 7 ,11 m).

Chlapci Integrované st ední
školy se probojovďi na krajské
finále, kde získďi cenné čtvr-
té místo, které na postup mezi
republikovou elitu bohužel
nestačilo. Po okresním kole, kde

nasbíralri 6 285 bodťr, je to ovšem
vyrazné zlepšení. V krajském
finále nasbírali celkem 7 925
bod . Základ tymu chlapcťr tvo_
Íilri závodníci Atletického klubu
Hodonín. V sedmi disciplínách,
které pohiír čítá, nasbírali hned
několik p diovych umístění.
Zvítézit dokázal Jakub Ťltrovec
na trati 100 metru (11,55 sekun-
dy) a štafeta chlapc na 400-
300-200-100 metr , kde kvarteto
Žurovec, Kubalák, Herka a Goiš
vylepšilo dokonce okresní rekord
jejich p edchridcri z prumyslov-
ky Z roku 1999 na čas 2:05,75
minuty. Druhé místo pak pfidal
Dominik Kubalrík v běhu na 400
metru (52,17 s), t etí místo získal
i Jind ich Goiš také na 4fi) met_
Ít (52,3I s) a také David Herka
na 1500 metru (4:31,99 minu-
ty). Zajímavé byly také osobní.
maxima pro některé závodnky
v netypickych disciplínách. Jin-
d ich Goiš získal čtvné místo ve
skoku dalekém zavykon 585 Cffi,
Jakub Žurovec skončil také čtvr_
ty ve skoku vysokém, když zdo-
lal laťku Ve vyšce l72 cm.

,,Jsem rád, že naši závodníci
vyborně reprezentovali své st ed-
ní školy. Gymnázium i Integro-
vaná st ední škola nám vychází
maximrílně vstffc pi uvol ování
našich závodník na soust edění
a záxody, a já doufiím, že tohle
byl alespo částečny revanš. Pfi-
tom holky z Gymnánia dokáza|y
hned po Corny poháru postoupit

ještě na celorepublikové finále v
p espolním běhu. P itom kluci i
holky na škole ještě zttstávají a
možná p íští rok za točí na ještě
vyšší pozice," zhodnotil vystou-
pení zástupcri AK Hodonín
Lukáš Lípa, trenér a funkcionií
spěšného atletického klubu Z

města na ece Moravě.
,,Z rispěchu našich děvčat

máme velkou radost, ale je to
p edevším zásluha rispěšn ch
trenéru Z AK Hodonín - Anto-
nína Sleziíka a ZdeŤtka Lípy,
kteffsholkamivatletickém
klubu celoročně pracují," ekla
\čra Mo ická, vedoucí spěšné
vypravy a učitelka tělecviku na
hodonínském gymnáziu. Yitěz-
né družstvo (Gymn ázium Šum_

perk) má právo postavit svrij
tym na světové finále ISF' které
se uskuteční jako Memoriál Jea-
na Humberta ve dnech 22. - 26.
června 2oI3 v Karlovych Varech.
PoŘApÍ unuŽsrnv:
1. Šumperk,_ 9I2O bod ,

2. HODONIN - 8 661 bodri a
3. Brno-Hády - 8 616 bod .

0op)

]|i|i::]:i:i;ii:]iii;iÍiiiiiii;iiiii:lliiiiiiii

,'l.:::::::tt::.:.,::.::i::l.:::::.ii.t:;iiiil:::::i:iif iiiiiii::

NS L.b.b4r

Hodonínské atleilty s Barborou Špotákovou (pátá zleva).


