
Pt í úspěchy otletů AK Hodonín n0 drúze
N5 ť.
REGION _ První mezistátil
utkání mají za sebou chodci.
V kategorii juniorri reprezen-
toval Ceskou republiku a záro-'ve i Atleticky klub Hodonín
Filip Veselouš. Na poděbrad_
ské trati pomohl tymu juniorri
k celkovému druhému místu,
když desetikilometrovou trat
ušel v čase 48:18 minuty na
celkové deváté pozici. Skvěly
osobní rekord ovšem nestačil
na postup na Světovy pohár v
chrizi, ktery letos hostí hlavní
město Ruské federace _ Mosk-
va.

,,Účastnicky limit 46:30 minuty
bohužel nevyšel, ďe doufď jsem v
divokou kartu. Tu mi svazbohužel
neudělil, "t*'že na ,,svěťák" do
IVloskvy nepojedu," zhodnotil své
vystoupení hodonÍnsky atlet Filip
Veselouš. I tak se již pipravuje na
dďší závody, kde by rád za'íuttŇr/-

na osobní maxima.
Nejen atletická ve ejnost se

už těší na nejznámější atletic-
ké klání v Česke republice, a to
Zlatou tretru v ostravě. Součástí
tretry je Čokoládová tretra, lr.Jierát

je určena pro atlety do jedenác-
ti let. Mďá vypraya nejmladších
atletri z AK Hodonín ve složení
Teteza Kou ilová (ročník naÍ-
ozetrt 2005)' Natálie Hlavinko-
vá (2ffi3) a Michaela Krrotková

Na snímku spěšná hodonínská trojice atletek spolu s Janem Zeleznym.
FoTo: JoseÍ K rvas

(2001) se zíčastnila v Prostějově
nominačních zánoďtt na Čokglá_
dovou tretru. Všem se poda ilo
zvítězit ,,Terk a zvládla 100 met-
rilza 18,78 sekundy , Natálka 200
metru uběhla za35,41 sekundy a
nejstarší Míša zdolala 300 riiet-
ru za 48,10 sekund," zhodnotil
vystoupení atletického potěru
trenét Josef Korvas. Celkem Se

na prostějovském tartanu v osmi
kategoriích vystffdalo bezmáIa
600 mladych atletťr. Kromě již
zmi ovaného závoďu v Prostě-
jově probíhají nominačni závody
V dalších pěti městech. Yítězo-
vé těchto nominačních rnítinkťr
postupují do finále, které pro-
běhne p ed hlavním programem
ZIaté tretry. Finále Čokoládové
tretry Se uskuteční ve Vítkovi-
cích 25. května v 17 hodin. Pat-
ronem seriálu dětskych mítink
je Jan Železn' , světovy rekord-
man v hodu 'oštěpem a současny
editel ZLaté tretry.
Dalším zahtan1čním záv oďem

byl silniční běh ve švycarském
Brigu, ktery se uskutečnil minu_' lou sobotu. Zde se ve startovním
poli na ttati dlouhé 4 100 metru
p edstavila Tercza Korvasová Z
AK Hodonín. MLen svymi sou-
pe kŽlmi nenašla p emožitelku a
hladce si doběhla pro vítězství v
čase 14:38 minufy. fiop + LL)


