
Mezistútní utkúní v otletice ovlúdli nokonec Češi
HODONIN - Hodonínsky Atle-
ticky klub (AK) již v b eznu
zvítězil v kandidatu e na po á_

dání mezistátního utkání mezi
Českou republikou, Maďar-
skem a Slovinskem v katego-
rii mužri a žen do 22let. V této
kategorii startovali závodní-
ci ročníkri 1990 - 96, tedy od
dorostu po dvaadvacetileté.
Po ptilroční p ípravě se na dvě
stě atletri postavilo v sobotu na
start na atletickém oválu stadi_
onu ,rfJ Červenych domkri" v
Hodoníně.

Počasí atletice p álo a kromě
silnějšího poryVu větru kolem
poledne, proběhly tyto závody
Za krásného počasí, ideálního
pro atletiku. ,,Počasí atlet m p á-
lo, možná bych si více p ál vítr
do zad pro sprintery, kte í v něk_
terych bězích měli opravdu silny
vítr proti sobě. Jinak si na počasí
nikdo stěŽovat nemohl. Po orga_
nizační stránce oroběhlo vše iak
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Úspěšná hodonínská závodnlce Sylva Škabrahová (druhá zleva) na stupni vítězŮ. Foto archiv AK Hodonín



má b t a naše prilroční práce se

niím pak vrátila v podobě solid-
ních v sledkťr závodník . Musím
podotknout, že se závodtt z čast-
nilo mnoho častníkri letošního
Mistrovství Evrcipy dospělych i
ričastníci juniorského Mistrov-
ství Světa," krátce nastínil závod
Lukáš .Lípa, hlavní organizátor
této akce z klubu AK Hodonín.

V trojutkání jasně dominova-
li domácí reprezentanti, kteff své
hosty p edčili v kategorii mužťr i
žen. A to jim chyběli velké opo-

ry, jako napffklad Pavel Maslák,
semifinalista Letních olympij-
skych her a mistr Evropy z letoš-
nfrro roku, ale i další. Ženy v
součtu nasbírali I73 bodťr, p ed
druhymi Madarkami (116 bod )

a t etími Slovinkami (I07 bod ).

Stejné po adí bylo i v kategorii
muž . Muži z Česka nasbírali
celkem 181,5 bod , Mad'a i 130
bod a t etí Slovinci dosríhli na
88,5 bodti. ,,Y každé disciplíně
závod1li dva závodruci z každé
země. Celkem tedy šest v dis-
ciplíně a podle umístění se p i-
dělovaly body 7, 5,...1 bod od
prvního místa. Součet bod pak
dal konečné po adí jednotliqch
zemi," up esnil bodovániT ípa.

Kromě medailí pro první t i
v jednotlivych disciplínách, si
ocenění odnesli také jednotli-
vá druŽstva a nejlepší Žensky a

mužsky vykon. o ten mužsky
se zasloužIl česky závodník Petr
Peíáz na 110 metru pÍekážek za
vykon 14,01 sekundy. V katego-
ii žen to byla slovinská závod-
nice Maja Bratkičová za v'kon
t3,44 metru v trojskoku. Oba
vykony jsou také novymi rekor-
dy stadionu ve věkové kategorii
muž ažendo22let. Co se tyče

rekord stadionu, těch padlo cel-
kem 37 | ,,Ročně padne v mis-
trovskych disciplínách do deseti
rekord , ale to je spíš v jimka.
T icet sedm je něco naprosto
neobvyklého a jen to dokazuje
vysokorr rirove tohoto závotdu.

v tomto směru byly aktivnější
ženy,.které p ekonaly rekord ve
25 pfipadech, muži ,jen" ve L2.

P ekonané rekordy v kate_
gorii žen: Alja Sitarová (sl-o)
100 metru _ 11,88 sekund (ženy-
22, ženy), Maruša Mišmašová
(SLO) 1500 metru 4:26,18
minuty (ženy-22, ženy), Mateja
Pokrivačová (SLo) 1500 metru

4:3I,68 minuty (dorostenky),
Kristina Mžiki (CZE) 3000 met-
r 9:42,85 minuty (Ženy-22,

ženy), Eliška Darhotová (CZE)
3000 metru 10:17,14 minuty
(dorosterrky), AneŽka Drďroto-
vá(CZE) 3000 metru p ekážek_
10z28,66 minu ty (ženy -22, Ženy),

Krisztina K szásová (H[IN)
3000 metr pÍekážek - 1I:I2,40
minuty (juniorky)' štafeta žen
české republiky 4klát 100 metru
_ 46,36 sekundy (ženy -22, ženy),
štafeta žen Čn + krát 400 metru

3:49,72 minuty, Maja Brat-
kičová (sl,o) trojskok 13,44
metru (ženy-22, Ženy), Marké-
ta Červenková (CZE) koule
15,95 metru (Ženy-22, Ženy), Jit-
ka Kubelová (CZE) disk - 5I,23
metru (ženy-22, Ženy), Krisztina
Vríradiová (HUN) disk _ 46,07
metru (uniorky), Fruzsina Fer-
tigová (HLIN) kladivo 60,63
metru (uniorky) a Nikol Ogrod-
níková (CZE) oštěp _ 50,90 met-
ru (ženy-22, ženy).

V kategorii mužri: Marek
Bakalrár (CZE) 100 metru
10,70 sekundy (dorostenci), Jan

Jirka (CZE) 200 metrťr - 2I,43
sekundy (unio i)' Petr Peíáz
(CzE) 110 metru p ekážek
I4,0I sekundy (muži-22), M.áté
Koroknai (Hun) 400 metru p e-
kážek _ 52,99 sekundy (uniofi),
štafeta Madarska na 4 kÍát 400
metru 3:13,04 minuty (muži-
22, muži), Martin Novak (CZE)
koule 17,95 metru (muŽi-22,
muži), Tomáš Vo avka (CZE)
disk 58,36 metru (muži-22,
muži), Gergely Nagy (HUN)
kladivo 64,,05 metru (muži-
22) a Marek Lukáš (CZE) oštěp
_ 7I,80 metru (muŽi-22, mužI).

Z domácích závodník se
na oválu p edstavila Sylva
Škabrahová. Letošní mistryně
Čn na 400 metru p ijela obha-
jovat svoji pozici z nedávné-
ho mistrovství. To se jí bohužel
nepovedlo a zaostala osm setin
za svou rcprezentační kolegyní
Janou Slaninovou' která jí tímto
vrátila poráŽku právě z p edcho-
zftto závodn Svě enkyně trenéra
Antonína Slezáka vystoupala pro
st íbro za vykon 55,02 sekundy.
Poté se stala společně se svymi
kolegyněmi vítězkou ve štafe_

tách na 4 krát 400 metru. Mezi
závodtttcemi byla i další, která
vyrostla v atletickych t ídách v
Hodoníně. Sprinterka Martina
Schmidová ovládla sprint na2o0
metru časem 25'00 sekund a na
poloviční trati obsadila druhé
místo (12,18 sekundy). Pomohla
také Íeptezentační štafetě 4 |.cát
100 metru k vítězství. Se t emi
medailemi se stala závodnice
USK Praha nejlepší sběratelkou
cennych kovri na této akci.

,,Je škoda, Že se nenomino-
vala také Lucie KrtičkÓvá. V
závodě stačilo p ekonat I70 cen-

timetru na vítězstvi, na to urči-
té má a mohla si domťr odnést
medaili. Určitě by si ji letos také
zasloužila. Ale to je sport. Pokud
bych měl akci nějak zhodno-
tit, tak m žu jen ffct, že se snad
povedla a spíše ať eknou ostatní,
zda se jim to líbilo nebo ne. Vždy
se něco najde, ale vše proběhlo v
rámci Íádn ch regulí a jsem rád,
že p lroční d ina nakonec k ně-

čemu byla.

Musím poděkovat všem, kte í
se na akci podíleli, p edevším
'mému otci, se kter m jsme vše

d vali dohromady. Také sta-
rostovi města Hodonína lgoru
Thptičovi, že p išel akci zahdjit
a dekoroval nejlepší sportovce
'společně s editelem českého
atletického svazu Františkem
Fojtem. Musím poděkovat také
editelce Integrované st ed-

ní školy (/sŠ) v Hodoníně Evě
Schmi.dové, kterd n m vyšIa
maxim lně vst íc s ubytovdním
a stravov ním české v pravy,
a i ona md.tímto velkou zdslu-
hu na v konech našich atletu
a douftÍm, že naše spolupr ce
bude pokračovat i p i dalších
akcích, které budeme v budouc-
nu po dat. Stejně jako všich-
ni zaměstnanci hodonínského
hotelu Panon, kte í se postarali
o ty ostatní. Ale obrovské díky
pat í také desítkdm dobrovolní-
k , kte í p išli pomdhat na sta-
dion s celou tou parddou kolem,
jako t eba rozhodčím, pomocní-
k m, protože to oni jsou ti, bez
kter ch by tento ztÍvod nebylr"
poděkoval všem, kte í se na akci
podíleli, spokojen funkciond
AK Hodonín Luk š Lipa.
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