
F'ilip Sasínek má další dva republikové tituly
'Hodonínští atleti přivezli z žákovského mistrovství české republiky čtyři cenné kovy' Stříbro získala Korvasová, bronz urva|a Paličková
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Hodonín - Čtyri medaile p i-
vezli z mistrovství Ceské re-
publiky mladí hoďoninští at-
leti.' NejuspěšnějšÍm závoď-
níkem AK Hodonín byl v No-
vém Městě nad Metují, kde se
republikovy šampionát Žákil
a Žáky konal, běŽec Filip Sa-
sínek. Talentovany vytrvalec
ovládl závoď na patnáct set l

metr it ikiIometry.St íbro
urvala na vychodě Čech Tere-
Za Korvas ová, bronz zÍskala
Veronika Paličková.

HodonÍnsky atleticky klub
vyslal do boje celkem dvanáct
závoďnik . ,,Kromě medailí
bojovali někte Í závodnÍci
ďokonce o republikové rekor-
dy," upozornil zástupce ho-
donÍnského klubu Lukáš Lí-
pa,

Sobotni program prinesl
hodonínskym závoďníkťtm
hned trojnásobnou medailo-
vou radost. Nejvyraznější
osobností byl Filip Sasínek,
ktery suverénně ovládl běh
na patnáct set metrri s p e-
káŽkami. Závoďn7k AK Ho-
donÍn naděIil druhému Se-
bastiánu Vošvrdovi z M1adé
Boleslavi témě šestnáct vte-
in.
,,SasÍnek letos ďokázal zís-

kat j iŽčtvrtouzlatou medalliz
republikového šampionátu v
novém okresním rekordu a
rekordu mistrovství České
republiky," informoval Lípa.
,,N& absolutnÍ česky rekord
seházelo SasÍnkovi 2,3B vte i-
ny, coŽnení mnoho," doplnil.
Druhou medailovou radost

p inesl běh na patnáct set me-
trti, ve kterém skonči]a druhá
Tereza Korvasová. Rodačka
ze Vnorov zabéhla v sobotním
finále nejlepšÍ letošní čas. Na
závodnici z Frydku MÍstku
ztr atlla ne c eIé dvě vt e iny.
,,Bronzovou závodnici Z

Pardubic porazlla o sedm se-
tin vte iny. Vzhledem k tomu,
Že Tereza v tydnu trpěla na-
chlazením, je to vyborn , v ,-

sledek," pravil LÍpa.
T etí medaili vybojovala

sprinterka Veronika Palič-
ková, která i p es problémy se
zády urvala t etí mÍsto. Na
začátku sezony p itom vyne-
chala Paličková kvtili zranění
adu závodfl
Svě enkyně kouče Zďe tka

Lipy se však dokázala na re-
publikovy šampionát skvěle
p ipravit. ,,Všechny své běhy

absolvovali sprinte i v silném
protivětru. I p es tento handi-
cap se však Veronika dokáza-
la v pr běhu soutéŽe zlepšo-
vat," ekl Lipa.
V rozběhu doběhla Paličko-

vá v nejlepšÍm letošním čase
B,10 vte in druhá, v meziběhu
zvitězlla čásem B,02 sekund a
ve .finále pak časem 7,9B
sekund vybojovala skvěIou
bronzovou medaili. ,,Tímto
vykonem zaostala pouze dvě
setiny za okresnim rekor-
dem," hlásilLípa.

V prvni desítce měIi zástup-

ci hodoninského klubu i další
závodníky. S osobnÍm rekor-
dem prošIa cíIem chodkyně
Zďenka Hlaváčová. Ta ve fi-
náIe c}ril ;e na t i kilometry
obsadila časem 19:33,35 minu-
'ty skvělé páté místo. ,,P eko-
nala okresní rekord témě o
čty icet vte in," ocenil vykon
Lípa.

Vyborně si vedl i diska Ma-
rek Mikeska. osobnÍ rekord
36,47 metru ho posunul do uŽ-
šího finále, kde nakonec ob-
sadiI osmé místo. Mikeskova
kolegyně Veronika Sola íko-

vá skončila desátá. Stejué
umístěnÍ si p ipsala íbéŽkyně
Lucie Žurková.

Desáty byl i Patrik Sasínek,
ktery se nedokázalproboj ovat
do fináIové osmičky běhu na
osm set metrri.

Na rozdÍI od Sasínka doká-
zala Z rozběhu 'postoupit
Adéla Sedlárová. Ta se nomi-
novala do nedělnÍho finále,
kde skončila osmá.
Y rozbézich skončil své pti-

sobení také ond ej Kuče ík.
Ten Se po zranění stehna ne-
ďokázal vrátit do privodní

formy a v běhu na šedesát me-
trri obsadÍl čtyriadvacáté
mÍsto. Ve sprintu na sto padg'
sát metr byt Kuče ík deva-
tenácty.

DalšÍ cenny kov p ineslo
neděInÍ fináIe. Svtij druh
start ďokázal p etavit jiŽ v pá-
ty titut v této sezoně Filip Sa-
sÍnek. Svěrenec trenéra An-
tonína Slezáka zlepšil v běhu
na tri kilometry svťrj okresní
rekord a druhého v cÍIi Svato-
še z DomaŽlic porazil rozďi-
lem t idy.

o pátou medaili bojovala do
poslední chvÍle také štafeta
dívek. Tym ve sIoŽenÍ Lucie
Zurková, Adéla Sedlá ová a
Veronika Paličková nakonec
skončil v běhu trikrát t i sta
metrťr čtvrty.

,,i.[a holkách se bohuŽeI pro-
jevila unava z pedešl ch
sprintti a finišmanka Veroni-
ka Paličková proťaIa cílovou
pásku čtyri setiny za trojicí
vítkovickych závodnic," pro-
nesl LÍpa.

Do boju zasáhli i dalšÍ hoďo-
nÍnští atleti. V obrovském
protivětru se snaŽila Adé]a
Herzánová probojovat do fi'
náIe dvoustovky s p ekáŽka-
mi. ,,BohuŽel ji po zatáčce sra-
zIlzprvního mÍsta pfotivitr a
čas 34,33 vte in jí stačil na
celkové sedmnácté misto,"
poznarnenal LÍpa.
V soutěŽi koula se na

svém prvním velkém závodě
p edstavil Michal B ezina.
Ten poslal čtyrkilové náčini
ďo vzdálenosti 12,35 metru a
obsadiI dvanáctou p Íčku.
Veronika Paličková, bron-

zováze sprintu na Šedesát me-
tr , absolvovala ještě p ed
štafetou rozběh na sto padesát
metr .

Svym nejlepŠím letošnim
časem 19,58 sekund postoupi-
Ia do fi.náIe, kde na konec ob-
sadila šesté mÍsto.
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