
Sl$ětý Sasínek překonal ěeský haloý rekord
Hodonínský dorostenec Filip Sasínek triumfoval v Soutěži olympijských nadějí. V Bratislavě zvládl patnáctistovku za 3:55,35 minuty
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Hodonín-Dvacet let drŽel Lu-
bomír Pokorny na trati pat_
náct set metrti česky halov1
rekord. Čas 3:56,17 minuty z
roku 1992 dlouho odolávalata-
krim mlad: ch běŽc: - ze všech
koutri republiky. P ekonat
skvěly čas se povedlo aŽ Fili-
pu Sasínkovi. Závodn7k AK
Hodonin zvládl patnáctistov-
ku v SoutěŽi olympijskych na-
dějí v Bratislavě za 3:55,35 mi_
nuty.

-fi:-ATLETIKA

p Íčku obsadil Patrik Sasi_
nek.

ond ej DŽuba se p edstavil
také na šedesátimetrové trati,
na které si vyrovnal své osob_
nÍ halové maximum 7,66
sekundy.

okresnÍ rekord si také p i_
psala mladá závodnice Mi-
chaela KnotkoÝá. Hodoninská
běŽkyně doběhla na trati
dlouhé pět set metr mezi
staršÍmi závodnicemi v čase
I:25,27 minuty na pátém mis_
tě. Tento čas ji p inesl rekord
v kategorii mladších Žáky .

osobnÍ maximum si Knot-
ková vylepši]a také ve sprintu
na šedesát metrti. Nejprve v
prvním běhu na B,B5 S, V dru_
hém jeŠtě čas stlačila na 8,71 s.

oddÍlovy rekord si z brati-
slavské haly odvezla také
Adéla Herzánová, která v prv_
nÍm halovém závodě s p e_

káŽkami zaběhla šedesátime_
trovou trať zaI},ZB sekundy.

K okresnímu rekordu ii
scházelo něco málo p es pul
vte iny.

StaršÍ Žákwě Kate ina
Korvasová s KarolÍnou Bla_
blovou si na Slovensku za-
běhly závodna pět set metr a
obě prekonaly své osobnÍ ma_
xima I:27,07 minuty, respek-
tive 1:39,79 minuty.

Tento čas by v letni části se-
zony zajišťoval splnění B li-
mitu pro mistrovstvi světa
dorostu, kter:Í má hodnotu
3:56,00 minuty.

,,Tento báječn:i v:Íkon rov-
néž pro S asink a Znamená také
vylepšeni vlastnÍho okresni-
ho rekordu z minulého roku o
jedenáct vte in," informoval
zástupce AK HodonÍn Lukáš
Lípa.

MládeŽnického mÍtinku se
v Bratislavě zučastnilo devět
závodnÍk slováckého klubu,
kte í ze SoutéŽe olympijsh ch
nadějÍ dom p ivezli tri

pŘrroml česxÝ nrronD. Hodonínsk vytrvatec Filip Sasínek v sobotu kralovat na mezinárodním mítinku v Bratislavě. Večer pak prízoval
společně soddílov m kolegou Davidem Herkou a krasobrusla kou z Uherského Hradiště Adrianou Slanikovou na slavnostním vyhlášení
Moravsko-Slovenského běžeckého poháru 2012, které se uskutečnilo v kulturním domě Gbely. Foto: Archiv AK Hodonín a Libor Kopl

okresní a jeden oddÍIov ' re- nika Kubaláka p ekonal na minutyznamenalvítězstvína l ch. Na t etÍm mistě skonči]
kord. okresni maximum své- netradičnÍ trati pět set metrri této trati a p ekonání rekordu v závodě David Herka, pát '

ho oddÍlového kolegy Domi- Jind ichGoiš.JehočasIi07,46 v kategorii junior i dospě_ doběhlond ejDŽubaaosmou


