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Hodonín - Byt druh: i t etÍ,
ale na první místo si musel po_
čkát aŽ ďo soboty. B eclavsky
vytrvalec Roman PaulÍk po-
prvé ovládl jubilejnÍ desát
ročnik HodonÍnského krosu,
Trať dlouhou 5,6 kilometrri
zvládl za LB:3B minuty. Pěta-
dvacetilet závodnÍk q své
premiérové vyh e rozhodl v
poslednim koIe, kdyŽ druhé-
ho Slováka Lukáše Hyla zdo-
lalaŽv závérečném finiši. T e_

ti doběhl na pÍsečném lesním
okruhu v okoli stadionu U
Červenych dornkri Milan Fe-
dák. Závod Žen ovládla s ob-
rovskym náskokem hodonÍn-
ská juniorka Tereza Korva_
sová. MládeŽnická reprezen-
tantka zaostala Za traťovym
rekordem o devět vte in.
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Druhy závoď společného
Moravsko_S1ovenského bě-
Žeckého poháru 2013 sice ne-
.p ilákal davy lidÍ, p esto se
bylo v okoli hodonÍnského
stadionu na co dÍvat.

Mimorádně dramatick:Í
souboj nabídl p edevším
hlavni závoď, ve kterém o
první misto bojovali breclav-'sky Roman Paulík a LukáŠ
Hyl zMalatiny.

Ve finiši měl nakonec více
sil člen Lokomotivy B eclav,

ktery porazll slovenského zá_
vodnika o dvě vte iny.

,,BéŽeIo se mi dob e. Myslel
jsem si, Že bude horšÍ počasí.
Záv oď rozhodlo poslednÍch t i
sta metr , kdy jsem Lukáše
p edběhl," uvedl v cíli Paulík.

Ten ve t etÍm kole p epustil
své místo na čele Hy1ovi. ,,N -

chtělo se mi běŽet, proto jsem
se schoval zanéj. Set iljsem si
sily na finiš," usmÍval se Pau_
lík..

Spokojeny nakonec byl i
poraŽe[ . ,,Druhé mÍsto beru.
Na dob e p ipravené trati se
mi dob e běŽelo. V HodonÍně
je,velmi pěkny a rychly kros.
Skoda toho finiše. Ke konci mi
zavazeli lidé' ale na to se ne-
chci vymlouvat," prohlásil
Hyl, ktery se zučastnil béŽec-
kého seriálu v bec poprvé.
,,Závodu jsem se zÚrčastnil na
doporučeni trenéra, ktery Žije
v Bratislavě," ekl Hyl.

Slovensky vytrvaleq běhá
spiše na dráze a silnici. I(ros
běŽel po delšÍ době. ,,V Hodo-
níně jsem byl vribec poprvé,"
ekl závodnikzlučence.
T etÍ p Íčku obsadil další

Slovák, Milan Fedák, čtvrt]
byl 1o sh vitéz Jakub Vala-
chovič. NejlepšÍ z okresních
běŽcti, rohatecky Luděk
Durdák, doběhl aŽ osql .

,,Mám za sebou ostry start do
dalši běŽecké sezony. Musim
ict, Že i kdyŽ v:ikonnostně

dost oproti Io sku zaostávám,
vysledek na HodonÍnském
krosu mě vzhledem k okol-

nostem p Íjemně p ekvaPil,"
pronesl dvojnásobn] vitěz
Moravsko-Slovenského bě_
Žeckého poháru.

Mezi Ženami se o p ekonáni
traťového rekordu Radky Vo_
dičkov é z r oku 2007 pokoušela
Tereza Korvasová. HodonÍn_
ská dorostenka p edvedla
uchvatn: vykon, soupe ky

nechala daleko za sebou, ale k
poko eni'rekordu jÍ scházelo
devět vte in.

,,J to škoda, protoŽe ve
druhém kole jsem trochu
zvolnila, coŽ byla chyba," po-
steskla si svě enkyně trenéra
AntonÍna Slezáka. Závodnice
AK Hodonin poraztla druhou
Adrianu SlanÍkovou o t i mi-

MemoriáI Jardy Ghromého (5,6 kilometru)
Muži: 1. Roman Paulík (B eclav), 2. Lukáš Hyl (Malatina),3. Milan Fedák
(Martin)
Muži nad 4o let I. Eduard Králík (Skalica),2. Jan Miške ík (Lipov), 3.
Ji í BroŽík (BK Hodonín)
Muži nad 50 let I. Petqr Portašík{Skatica),2. Jarošlav Hutyra (Myjava),
23. Josef Veverka (Čejkovice)

Měmoriál Josefa šťavíka (5,6 kilometru)
Muži nad 0 let 1. Vladimír Varmuža (BK Hodonín),2.Lubomír Bartál
(BK Hodonín), 3. Miroslav Mikuš (Radošovce)
Muži nad 65 let 1. Ferdinand Husár (Trenčín), 2. Josef Šohaj (Uhersk1

Brdo),3. Karel Karas (BK Hodonín) 'i

Muži nad 7o let 1. Ján Kocák (Holíč), 2. Květoslav Hána (Veselí nad

kilometru)
,2. Adriana Slaníková (KRASO

Uherské Hradiště), 3. Zuzana Farkašová (STU Bratislava)
Ženy nad 35 let I. Kate ina Doubková (AK Perná), 2. JanaKadtecová
(AK Hodonín), 3. Andrea Vačkoyá (Senica)
Ženy nad 45 tet 1. Marta Durnová (Veselí nad Moravou), 2. Anna Por-
tášikoqá (Skalica), 3. Petra Halásová (Štrbské Pleso)
Antošova míle (I,4 kilometru)
Junio i: 1. Dominik Kubalák,2. David Herka (oba AK Hodonín), 3. Tibor
Horváth (Malacky)
Juniorky: l. Mária Fuksová (Bors( Svát: Jur), 2. Veronika Plánková,
(Kyjov)' 3. Anna Jurčáková (Borslc Svát: Jur)
Dorostenci: I. Filip Sasínek (AK Hpdonín), 2. Ondrej Marenčík (Holíč), 3.
Elvis Gunar (Malacky)
Dorostenky: 1. NaHlie Kolajová (AK Hodonín),2. Markéta Sedláčková
(Kyjov), 3. Kristína Pavlíková (Bors( Svát1 Jur).

Hodonínsk kros 2oI3,10. ročník

nuty. T eti p ičku obsadila
ZazanaNováčková.

,,BěŽelo se mi dob e, jen
škoda, Že nebylo větší teplo.
AIe na druhé straně, terén byl
dobr ," uvedla Korvasová,
která okolÍ stadionu U Červe_
n: ch domkťr velmi dob e znáz
pravideln: ch trénink . ,,KaŽ-
d t den tady pravidelně
běháme,takŽe trať jsem dob e
znala," usmívala se Korvaso_
vá.

Závoď juniorti ovládl Filip
Sasinek. ,,NeběŽe1 jsem napl-
no. Byl jsem s kluky domluve-
ny, Že začneme volněji. Bylo
celkem zima a ani trenér ne-
chtěl, abychom startovali.
Bylo to místo tréninku," uve-
dI v cÍli halov: mistr České
republiky, kter: má p ed se_
bou národnÍ šampionát v kro-
su a kondičnÍ soust eděnÍ do
Itálie. ,,ByIa by velká škoda,
kdybych kvuli dnešnÍmu zá-
pasu onemocněI,{' pronesl Sa_
sinek.

Mezi veterány triumfovali
Eduard Krátik, Peter Porta-
šÍk, V1adimir VarmuŽa, Fer-
dinand Husár, JánKocák, Ko-
te ina Doubková a Marta
Durnová.

Celkem se na start hlavnÍho
závodu postavilo 116 závodni-
kti. ,,s učastÍ musime b t spo_
kojenÍ, protoŽe dnes je v okolí
spoustazávodri. BěŽÍ se v Brně
nebo ve ZIině," hlásil editel
společného Moravsko-
Slovenského běŽeckého po-
háru 2Dl3Pavel Bíla. 
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