
Dorostenci Hodonína se stali mistry republiky. Ve štafetě
LrBoR t(oPL 14,b Lct4l

Hodonín Hodonínsky atle-
ticky klub slavi dalšÍ mimo-
ádny uspěch. Štafeta doros-

tencri ve sloŽení Martin Palič-
ka, Filip Sasínek, Jakub Žaro-
vec a Dominik Kubalák ovlád-
la o vÍkendu MistrovstvÍ Čes-
ké republiky dorostencti, do-
rostenek, juniorri a juniorek
na dráze a získala titul mistrri
České republiky.

Časem 3:2t,99 minut navic
poko ili patnáct let staré
okresní maximuffi, které vy-
lepšili o témě deset vte in.

Mistrovství České repubIi-
ky dorostencri, dorostenek,
juniorri a juniorek na dráze
hostil o vikendu vÍtkovick
stadion. Tento závod byl po-
sledni generálkou p ed blíŽi-
cím se mÍstrovstvím Evropy
do t iadvaceti let, lďeré hosti
uprostred července ostrava.

Na toto mistrovství vyrazilo
i deset závodník Atletického
klubu Hodonín. Svěrenci tre-
nérské dvojice Antonín Slezák
aZďeněk Lípa se opět ďokázali
prosadit a dokonce p ekonat
adu okresních rekordri.
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V sobotním programu se v
r ozbézÍch p edstav iI D om in ik
Kubalák a, z d uhého mÍsta
postoupil časem 2:01,45 minut
ze svého rozběhu. Na stejné-
trati bojovali o postup do finá-
le i daIšÍ dorostenci. BohuŽel
ani Daliboru Čagánkovi ani'
Jinď ichu Goišovi postup ne-
vyšel.

Stejně jako Kubalák si svtij
postup do nedělního finále
vyběhla dorostenka Eliška
D ímalová. Ta postoupila do
fináIe v běhu na čty i sta met-
r jako osmá. ,,Takové štěstÍ
bohuŽel jIŽ neměIa na stejné
trati její koleryně juniorka
Andrea Zapalová. Té unikl
postup do finále jen o jednu
setinu," ekl zástupce hodo-
nínského klubu Lukáš LÍpa.

Zapalová nakonec obsadiIa
deváté rnisto. Poslednim zá-
vodníkeffi, ktery se na ďráze
p edstavil, by1 dorostenec
David Herka. Ten v závoďě na
dva tisíce metrri pŤekáŽek za-
ostal za svym nejlepšÍm le-
tošnÍm časem o necel ch šest
vte in a vykonem 6:51,78 mi-
nut obsadil celkové t inácté
mÍsto.

Nedělní prbgram otev el
rozběhem na dvě stě metrri
dorostenec Jakub Žunoveq
ktery hlavně kvtili silnému
protivětru skončil jeden ácty.
,,Všechny běhy byly ovlivně-
ny protivětrem," upozÓrnil il

LÍpa.
Ve svém finále se p edsta-

vila Eliška D ímalová. Z prv-
nÍ dráhy utočila na co nejlepšÍ
umÍstěnÍ. Pomyslnou cilovou
pásku protnula v čase 59,BB
sekund , coŽji stačilo na velmi
dobré šesté rnÍsto.

Své finále si zaběhl také
Dominik Kubalák. Jeden zfa-
voritri na medaili svoji ulohu
plnil aŽ do cÍle. Ve finiši zao-
stal hodonínsky béŽec za'bronzovou meaáni o pouhé
tri setiilY. ,,I tak udělal Kuba-
lák pro svtij uspěch vše a čtvr-
té místo je v současné konku-
renci vyborné," pochváIll zá-
vodnika LÍpa.

,,V finále si časem 1:57,44o
více neŽjednu vte inu zlepšil
osobní rekord, " doplnil.

Vrchol p išel pro hodonín-
ské závÓďníky aŽ v poslední
disciplÍně. Ve štafetě na čty-
rikrát čtyri sta metr se p ed_

stavily dokonce dvě štafety
hodoninsh ch dorostencti.

Stafeta ve sloŽeni Martin
Palička, Filip Sasínek, Jakub
Žurovec a Dominik Kubalák
vypálila rybník favorizované
štafetě Slavie Praha a ďokáza-
Ia ziskat titut mistr České
republiky časem 3:27,99 mi-
nut. V cíli tak byla d iv o
témě čty i vte iny neŽ druhá
Štafeta Slavie. o dalšÍch pět
vte in zaostali závodnÍci
Spartaku Vlašim.

TÍmto vykonem poko ili
hodoninští dorostenci pat-
náct let staré okresni maxi_
mum, které vylepšili o"témě
deset vte in. Poko ili tÍm také
okresnÍ maximum v kategorii
muŽ z roku 2001.

Štafeta B ve sloŽeni Dalibor
Čagánek, Patrik SasÍnek, Da_
vid Herka a Jind ich Goiš ob_
sadila vyborné sedmé misto.

,,Všichni mládeŽníci tak
prokázaLi svou skvělou v -

konnost a kromě Dominika
Kubaláka a Andrey Zapalové,
majÍ všichni moŽnost své po-,'
zice vylepšit, neboť letos byli,'
ve svych věkovych kategori_
ích mladší, " pronesl Lípa.


