
Sasínek \rylepšit své halové ma
přepisoval i ol<resní rekordy. Z halov ého mistrovství Moravy a Slezsl<a pHodonínští atIeti ZnOVu
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Hodonín _ Dvanáct medaiIÍ a
čty i vylepšené okresní re-
kordy privezli hodonÍnŠti- at-
Ieti Z mistrovství Moravy a
S1ezska, které Se o víkendu
konalo V bratislavské hale
Elán. Ze získu zlaté medaile Se
na Slovensku radovali vllška-
i Lucie Krtičková a Filip

Vink1árek, vytrvalci Filip Sa-
sínek s Terezou Korvasovou a
spr inter Jakub Žur ovec.
Po mistrovstvÍ Moravy a

Slezska ve vícebojÍch a vrhu
koulí v olomouci pokračova-
la tato soutěŽ ďaIšÍm dílem
tentokráte v bratislavské hale
Elán. HodonínštÍ atIeti Znovu
potvrdili vytečnou formu.
Domu privezli dvanáct cen-
nych kovri a čtyri okresnÍ re-
kordy.

o první tituI mistra Moravy
a Slezska se postarala ve vyš-
karském sektoru Lucie Kr-
tičková, která vykonem
168 centÍmetru zvÍtězIla v ka-
tegorii Žen.

V novém okresním rekordu
si prvnÍ misto odvezl Filip Sa-
sínek. Talentovany žák vy-
lepŠil své lonské halové ma-
ximum na trati patnáct set
metru o téměr osm vterin. Sa-
sÍnkuv čas je 4:25,80 minut.
Ze stejné trati si privezla

zLato také žákyné Tereza Kor-
vasová. Nadaná běŽkyně Se
postavila na start společně s
dorostenkami, protoŽe 'tato
trať nebyIa pro žákyné Vy-
psána. I pregto dokázala Kor-
vasová všechny Soupe ky po-
razit a zvÍtézIt V.novém
okresním rekordu 5:02,51 mi-
nut.

Poslední dvě zlaté medaiIe
pridali do sbÍrky ve skoku vy-
sokém dorostenec Filip Vin-
k1árek
-p3,,dvě
vec. Te
korď na23,19 vteriny.

StnÍbrnou meďaili vybojo-

MEDAILISTA. Nqděi n hodonínsl

vali Zdeněk D íma1 v běhu na
dvě stě metr ve svém vyrov-
naném okresnÍm rekordu do
dvaadvaceti let (23,84 s), juni-
orka Katerina Hofírková V

závoďé na t i kilometry
(11:36,21 min), dorostenka
Eliška DrÍmalbvá v běhu na
čtyri sta metru (60,64 s) a v
závoďé na osm set metrri do-

rostenec Dominik Kubalák v
čase'2:03,59 minut, ktery jen
kvtili rozhoďčím p išel i o-
medaili na poloviční trati. V
závodé na čty i sta metrri

Nqděin hodoníns( běžec Dominik KubaIák skÓnčil v Bratislavě druh1 . Foto: Archvi Al( Hodonín



xlmum
'ivezl i dvanáct medailí
skončil Kubalát< až řtvrtý.

Bronzové medaile si z Bra-
tislavy přivezla sourozenec-
ká dvoj ice Zapalových. Juni-
orka Andrea zÍskala dvě třetÍ
místa na tratích čtyři sta a
dvě stě metrů (60,06 s; 27,10 s),
jejÍ bratr Jakub pak bral
bronz ve skoku vysokém
muŽů za výkon 1B5 centimet-
rů.

Da1šÍm hodonÍnským zá-
vodnÍkům jen těsně unikla
bronzová medaile. Deset
centimetrů chyběIo na
bronz v trojskokanském
sektoru FÍlipu Vinklárkovi
(L2,L7 m), necelá vteřina Žá-
kyni Adéle Sedlářové v běhu
na osm set metrů (2:32,77
min) nebo Žákovi Patriku
SasÍnkovi v běhu na patnáct
set metrů.

Čtvrté misto obsadil i novo_
pečený otec Lukáš Lípa. Zku-
šený atlet zaostal v trojskoku
za medailovou pozicÍ jen o
devatenáct centimetrů. Vý-
kon 13,81 metru mu stačil Jen
čtvrtou příčku.

,,Abych řekl pravdu, čekal
jsem ještě horšÍ výkon. PřÍ-
prava v posledních týdnech
byla mizivá, rodin a vyŽaduje
čas a nyní byla na prvním
mÍstě. Do IetnÍ sezony bych
ale měl kvalitní přípravu
stihnout a mám cÍl dát pat-
náct metrů v trojskoku," řekl
LukáŠ Lípa. Známému hodo-
ninskému at}etovi se 'čtyřia-
dvacátého ledna narodil syn
Michal.

Páté místo obsadili na halo-
vém mistrovstvÍ Moravy a
Slezska Alois Zapala (výška
muŽi _ 1B0 cm) a Lucie Žurko-
vá (300 m Žákyné _ 45,20 s),
sedmý skončil Matěj Bureš
(400 m muŽi _ 56,06 s), osmá
byla Eliška ostřÍŽková (400 m
dorostenky - 66,24 s). Na pat-

, nácté pozici doběhly Žákyně
Eva' Pernikářová (300 m'' :
49,68 s), s Dominikou BÍIko-
vou (800 m: 2:45,0Bmin).



Dominik Kuba!ák tvrdí:

Meďaili jsem
prohrát jen o
pár setin
Hodonín _ Doplati1 na chybu
organizátori závodu a na ha-
lovém mistrovstvi Moravy a
Slezska přišeI o druhý cenný
kov. Hodonínský atlet Domi-
nik Kubalák skončil v závoďé
na osm set metrů v čase
2:03,59 minut druhý. Nadějný
dorostenec pak kvůIi rozhod-
čím přišel Í o medaili na polo-
viční trati. Y závodě na čtyři
sta metrů obsadiI Kubalák až
čtvrté misto.

S jahými ambicemijste'na závody
odjíŽděl?

Do Bratislavy jsem si jel
alespoň pro medaiIi. Kvůli
nemoci jsem si moc nevěřil.

Jedna klapla v běhu na osm set me-
trů jste unral stříbro. Ale co ta dru-
hí na polovičnítrati? Natu jste si
podle českých tabulek věřll víc' ne?

To ano, ale nevim, jestli by
to bylo zlato.Na medaili to
určitě byIo, ale po předcho-
zíchosmi stech metrech jsem
byl docela ztuhlý. VětšÍ pro-
blém byl aIe v tom, Že mě chy-
bou pořadatelů zařadili do
nejhoršího běhu ajáneměl
kontakt s nejlepšimi. Medáili
jsem prohrál jen o pár setin
sekundy.

Ajaké máte letos ambice, co se týká
časů? Vím, že staršíbratr fuží
okresní rekord v běhu na osm set
metrů těsně pod hranicídvou minut
Je tohle váš lbtošnícíl?

TokaŽdopádně, ale asi uŽ
tuhle halovou sezonu osm set
metrů běhat nepůjdu. Ale s
časem j sem spokojený, na
první start je to nad očekává-
ni. LepšÍčas jsem snad ani
nemohl čekat . Zimnipočasí
nám nedává moc prostoru se
na haIu speciáIně připravit.

Jaké časy bysteclilěI běžetv letní
sezoně? ! ir'

Určitě bych chtěl běŽet,,pod
hranicidvouminut. Mám
plán přibtiŽně okolo jedna
pětapadesát, na poloviční tra-
ti pak pod jednapadesát vte_
řin. Klidně i pod padesát, ale
to se musÍ příprava suprově
pové st bez zdravotnÍch pro_
bIémů.

Jsou před vámi v letošní halové se-
zoněještěnějaké výrw?

ZáIeŽína domluvě s trené_
rem Slezákem. Chtěl bych ješ-
tě absolvovat mistrovstvÍ re_
publiky v hale dorostu, kde
bych se chtěl pokusit o cenný
kov v běhu na čtyři sta metrů.
Ale záIežijestli mě nezastihne
chřipková epidemie. ČIověk
musÍ být natuto trať.naprosto
fit. Mám v tabulkách o šest se_
tin druhý nejtepšÍ čas, tak'
bychto chtělzkusit. ]) '- oo
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E anín-Poprué v Životéza-
čala skákat aŽ na. vyšce 162
centimetrri. Risk se vyplatil,
tďentovaná hodoninská vyš-
ka ka Lt4cie Krtičková p e-
skočila v 'Bratislavě laťku
hned na první pokus a nako-
nec na mistrovstvi Moravy a
Slezska triumfovala.

I ' ,,V.,sobotu to :bylo celkem

:

nll.
,,většin ou račínám skákat

na 155 nebo 158 centirnetrech.
V sobotu jsem si však ekla,
Že buď na to mám a postou-

:další vyšku, nebo ne.. :162 jsem skočiIa na
a

prvnÍ'pokus i' , ekla Krtičko-
vá, která se v br,atislavské ha-
le p eďstavila , V 'vytečné
formě. ,,Laťka ' mnp p išIa
nizko, oďraz i
vycházely," c
ková, která si nechala laťku

' navyšitna 168 centímetr .' 
,,Dá1 se zwšovalo po t ech

centimetrech, coŽ pi p išIo
uplně zbytečné. Na většině
závodri se do 770 cenťÍmetr
laťka zvyšuje po pěti centime-
trech, takŽe jsem vyšku 165
vynechala a pokračovala' aŽ' na v: .šce 168 cm.'Tuto v šku
jsem zdolala aŽ na druhy po-
kus," pravila bronzová me-
dailistka z 1o ského mistrov-
ství České republiky junio-
rek.

Ňast"dně roŽhodči posunu-
li laťku na 171 centimetrti'a

hodonÍnská závodnice se za'
čala] trápit. ,,Necítila jsem se
špatně, i pdrazbylcelkem so-
lidnÍ. BohuŽel cely rozběh mi
vribec . 'nevycházel, začala'

' jsem tam n4tahovat kroky, a
uŽ to bylo špatné," pronesla
Krtičková.. ,,Ta.kŽe za to sámoz ejmě
mriŽe má blbá hlava. S tou bo-
juji docela často," doplnila se
smíchern sympatická vyš.
ka ka.-- 

í.ličková nakonec laťku
ve, vyšce 171 centimetr ilQ:
p eskočila. I tak ale nakonec
brala zlatou medaili. ,,Docela
mě to. mrzl, protoŽe v]B ati:
sIavě se skáče opravdu dob- .

ieÍ . rekla hoďoninská' vyš-
'ka ka, která Se v polovině

' bŤezna predstavÍ i na popu-
Iárni Čejkovické]laťce.


