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Atleti p Ívezli z J'ablonce osm titulti mistrri CR
Filip Sasínel< p ekonal na dvoul<ilometrové trati s p el<ážkami časem
LrBoR r(oPL 1.,1.k:13

Hodonín _Rekordních osm ti_
tulri mistrri České ' republiky
zÍskali na letošním národnÍm
šampionátu dorostu a junio-
r , ktery hostil Jablonec nad
Nisou, mladÍ hodoninšti atle-
ti. Svěrenci trenér Antonína
Slezáka a Zďenka Lipy p ida-
li k osmi zlatym medailím ješ-
tě tri bronzy.

Mimorádně uspěšnou akci
odstartovali v sobotním ran-
nÍm programu chodci. Sen-
začni bronz zÍskala v chuzi na
pět kilometr Zďenka Hlavá-
čová, u které se časomira za-
stavila v čase 34:10,64 minuty.
Yitézná Petra Jeniková ze
Spartaku Praha 4 ušla tuto
trať o pět minut rychleji.
,,Zdenka svym časem ustano-
vila novy okresnÍ rekord,"
upozornil zástupce hodonin-
ského klubu Lukáš Lipa.

DalšÍ tretÍ mÍsto do sbÍrky
pridal na stejné chodecké trati
Alexandr MalYSá, ktery zvládl
tuto trať za27:24,B2 minuty.

Tretí bronz privezl z chi;ze
na deset kilometru junior Fi-
lip Veselouš. Jeho novy
okresnÍ rekord má hodnotu
49:15,95 minutv. .,Na zlato bv-

5.53,96 minuty jednat icetilet rel<ord mistrovství české republiky
čty stovky juniorri Dominik
Kubalák. HodonÍnsh závod-
ník bojoval do poslední chvile
o bronzovou medaili, kterou
nakonec na poslednich deseti
metrech prohrál a obsadil ne-
populárnÍ čtvrté mÍsto za vy-
kon 49,57 s. Bronz ziskal To-
máš Petr ze Slávie Praha.

Druh: ze zástupcri ve finá-
le, Jakub Žurovec' obsadil \n -

konem 50,86 sekundy sedmou
p íčku.

Do fináIe se nepodÍval ani
jeden ze dvou dorosteneck ch
diska . BliŽe tomu měI letos
jIŽ čty icetimetrovy Marek
Mikeska. Ten nakonec skon-
čil vykonem 38,07 metru na
devátém mÍstě, kdyŽ na finále
bylo pot eba pridat p l metru.

Druhy ze zástupcti jihomo-
ravského oddÍlu, Petr Tancer,
obsadil svym nejdelšim ho-
dem 37,63 metru konečné je-
denácté mÍsto.

Zlatym hrebem mládeŽnic-
kého šampionátu byly závé-
rečné štafety na čtyrikrát čty-
ri sta metrri.

Dorostenecká štďeta ve
sloŽenÍ ondrej Kučerík, Da-
vid Kákona, Dominik Barto-
ník a Patrik SasÍnek se nako-
nec stala časem 3:47,09 minuty
šestou nejrychlejšÍ štďetou
České republiky.

Jejich oddÍlové kolegyně
Veronika Paličková, Lucie
Žurková. Adéla Sedlá ová a



' lt-l nuune uJrr ruto rrar o mrnu-
tu a čtyricet vterin rychleji,"
p ipomněl Lipa.

Veseloušriv tréninkovy ko-
lega JirÍ Skalka obsadil vyko-
nem 54:28,04 minuty čtvrté
mÍsto.

od té doby naši závodnÍci
sbÍrali jen z|ato. První z nich
zÍskala Veronika Paličková.
HodonÍnská sprinterka v roz-
běhu na sto metrri zaostala jen
o setinvza svym IetošnÍm ma-
ximem a časem 11,80 sekundy
vylepšila rekbrd mistrovstvÍ
Štopanky Klapáčové z roku
1994. Ve finále běŽela Paličko-
vá o pět setin pomaleji, ale i
tak zvitézlla S luxusnÍm ná-
skokem. Druhá V cÍli, Adéla
Kadlecová ze Slovanu Libe-
rec, dosáhla času L2;30 vteri-
ny.

Svoji oddÍlovou kolegyni
napodobil Filip SasÍnek. Ten
na dvoukilometrové trati s
pŤekáŽkami jen těŽko hledal
konkurenci, a tak závoďIl p e-
devšÍm s časem. Letos nejlepšÍ
vysledek z německého Plie-
zhausenu vylepšil o další
témě dvě a pril vte iny , a zis-
kal tak titul za5:53,96 minuty.

,,Tímto časem p ekonal re-
kord mistrovstvi, ktery byl
stary jiŽ jednatricet let. Fiti-
priv vykon je navÍc sedmy nej-
rychlejšÍ v dorostenecké his-
torii.," pravil Lípa mladší.

Druhy v cíIi, Sebastián Vo-
švrda z MIadé Boleslavi, zao-
stal za SasÍnkem o více neŽ
jednadvacet vterin.

V sobotnÍm programu se
predstavili také dalši závoď-
nÍci slováckého klubu. Vyš-
karka Kate ina Fialová si v5r-
lepšila v mistrovské soutěŽi
osobní rekord na 165 centime-
trri a tÍmto vykonem obsadila
skvělé páté místo.

,,BroÍ7Z visel o postupnou
vyšku vyš, tedy na 168 centi-
metrech. Na zlato bylo nutné
skočit rovnych L70 centimet-

," informovalLÍpa.
V rozb ézich na sto metr s

p ekáŽkami se snaŽila o po-
stup mezi nejlepších osm zá-
vodnic AdéIa Herzánová. Bo-
huŽel se jí tato mise nepovedla
a za 16,45 sekundy si odvezla
celkové sedmnácté m ísto.

Ve fináIe se ovšem objevil
Adam Strnad, ktery v koula -

ském sektoru bojoval o co nej-
lepší umÍstěni. Vykonem jen
deset centimetr kratším
osobnÍho rekordu, tedy I4,L2
metru, obsadil vytečnou šes-
tou prÍčku.

o postup do finále bojovali i

čtvrtkari. V kategorii junioru
se to povedlo Dominiku Ku-
balákovi Z prvního mista v
rozběhu vykonem 49,67
sekundy. Jakub Žurovec pro-
klouzl do finále aŽ jako po-
slední postupujÍcí na čas vy-
konem 50,45 vteriny. Posledni
z trojice junior , David Her-
ka, obsadil celkové šestnácté
místo.

Sm lu měl v kategorii do-
rostencri ond ej Kuče ík. Ten
se snaŽil nahlédnout do finále
v běhu na jeden okruh a i kdyŽ
běŽel na hranici svého osob-
niho rekordu, vykon 5I,67
sekundy znamenal pouze treti
místo v rozběhu a celkovou
devátou p ičku.

osobní rekord predvedla ve
sprintu na sto metr doros-
tenka Lucie Žurková, která
tuto trať zvládla za 12,77
sekundy a obsadila celkové
patnácté místo. o jedno misto
h'i skončil v rozbézich na
osm set metrri Patrik SasÍnek.

Ze sobotních rozběhti stači-

la hladce postoupit NatáIie
Kolajová. Ta nejd íve zvládla
běh na osm set metrri a poté i
na polovičnÍ trati.

Nedělní program měI na
programu hned několik finá-
lovych běh'i včetně štafet.
Zlatou neděli z pohledu hodo-
nÍnskych atlet odstartovala
na tríkilometrové trati Tereza
Korvasová. Ta stylem start-cÍI
ovládla tuto distanci a zvÍté-
zIIa časem 10:23,01 minuty.
Druhá v cÍli Veronika Kupko-
váz Pardubic zaostala zaKor-
vasovou o vice neŽ osm a p l
vte iny.

V následujÍcím běhu do-
rostencri na t i kilometry Fi-
lip SasÍnek kraloval v novém
okresním rekordu 9:11,14 mi-
nuty. P ipsal si tak druhé zla-
to ze Šampionátu.

Druhy závodník slovácké-
ho klubu ve startovnÍm poli,
David Kákona, obsadil časem
9:35,40 minuty deváté místo.

Druhé zlato si na krk pově-
sila Veronika Paličková. Ta v

rozběhu na dvě stě metr jen
splnila povinnost a do finále
postoupila z prvnÍho mÍsta.
,,Souperky, které si brousily
zuby na Veroničin skalp,tmu-
sely v cÍli finálového běhu
smeknout," reklLípa.

Paličková totLŽ dokázala
dvousetmetrovou trať prolét-
nout za 23,92 sekundy. ,,Tento
vykon by znamenal t etÍ nej-
rychlejší dvoustovku české
historie v kategorii doroste-
nek," prohlásil hodonínsky
zástupce. Vše ale zhatil nepo-
voleny vítr v zádech.

DalŠí zlato p idala Natálie
Kolajová. MládeŽnická repre-
zentantka vynechala finále na
čty i sta rnetr , které bylo
pouhych čtyricet minut p ed
finále běhu na osm set metrťr a
soust edila se jen na svou
hlavnÍ trať.

Na nÍ nenašla rodačka ze
StráŽovic konkurentku a od-
vezla si titul za vykon 2:14,28
minuty.

Velkou sm lu měl ve finále

Natálie Kolajová ovládly tuto
disciplÍnu a jasně oď začátku
do konce vedly. Nakonec z to-
ho byl čas 3:55,85 minuty, coŽ
znamená i novy absolutnÍ
okresní rekord.

Na své p edešlé dva tituly z
dorostu chtěla navázat i štďe-
ta junior . To se jim povedlo, i
kdyŽ svou pozici museli hájit
p ed stále dotírajÍcí štďetou
Slavie Praha.

HodonÍnská čtverice nako-
nec zvitěztla ve skvěIém čase
3:20,38 rrtinuty. Druhá Štďeta
ASK Slavia Praha finišovďa v
čase 3:2l,B4minuty.

,,
pra
jun
rovec, Dominik Kubalák, Da-
vÍd Herka a Filip SasÍnek tÍm-
to vykonem opět posunula
okresnÍ rekord jak v kategorii
junior , tak muŽli," uvedl LÍ-
pa mladši.

Tento závoď byl jednou z
posledních akcí pro lrodonin-
ské atlety v prvnÍ polovině se-
zony.

,,Dalši akcÍ byla Zlatátretra
v ostravě a p ed námi je t eti
kolo první ligy. Poté jiŽ násle-
duji pouze červencové mis-
trovství světa do sedmnácti
let a mistrovství Evropy do
devatenácti let. Následně se
jiŽ m Žeme těšit na podzimnÍ
boje predevším mládeŽnic_
k: ch druŽstev a poslednÍ kolo
prvnÍ ligy, kde prijae o umÍs_
těni na stupních," p iblíŽil LÍ-
pa dalšÍ plány letošnÍ sezony.

ÚspĚšW šnmpIonÁt. Rekordních osm titul mistr české repubtiky získali na letošním národním šampionátu dorostu a junior mladí ho-
donínštíatIeti. Svě enci trenér Antonína Slezáka a Zde ka Lípy p idali k osmi zlat m medai!ím ještě t i bronry. V Jablonci nad Nisou se da ilo
p evdeším mladému vytrvalci Filipu Sasínkovl (vpravo) a naděiné sprinterce Veronice Paličkové (vlevo). Foto: AK Hodonín


