
Paličková byla nA evropském
šampionátu jedenáctá
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Hodonínsl<á sprinterl<a se v p ímém souboji o medaili utl<ala se staršími souperl<ami

Hodonín - Hodotrinská Sprin-
terka Veronika Paličková do-
sáhla na další skvěIy uspěch
svoji kariéry. V italském Rie-
ti, kde se konal evropsky Šam-
pionát junioru a juniorek, ob-
sadila mladá svěrenkyně kou-
čeZďeika LÍpy v závodě na sto
metr jedenácté mÍsto.

Paličková Se na mistrovství
Evropy juniorri a juniorek no-
minovala presto, Že věkem
spadá ještě do kategorie do-
rostenek. V prÍmém souboji se
tedy musela utkat se souper-
kami o dva aŽ tŤt roky starší-
mi. Svého cÍle postoupít z roz-
běh'i do dalŠích boju se zhos-
tila rohatecká rodačka S Ver_
Vou a ze čtvrtého rozběhu po-
stoupila do semifináIovych
boju vykonem 11,90 sekundy
primo Ze tretÍho mista.
,,V součtu vŠech postupujÍ-
cich jí i tak skvěly vykon sta-
čtI aŽ na Šestrrácté misto V po_
radi," uvedl statistik AK Ho-
tionÍn Lukáš LÍpa.

SpoleČně S Paličkovou po-
stoupily do semifinále i dalšÍ
dvě české závodnice, Martina
Černochová a Klára Seidlová.

,,Do dvou semifinálovych
běhu opět zasáhl silny proti-
vÍtr, ktery Se závodnicemi
pěkně zamával a vládl poté po
cely zbytek šampionátu. Ze
semifinálovych běhti měly fi-
nále zajištěny pouze závodni-
Ce Z první trojky, které dopl-
nily dvě S nejrychlejŠÍm ná-
slednym časem," pronesl LÍpa
mladŠi.

Paličková V silném proti-
větru svuj rozběhovy čas ne-
zopakovala a ve svém semifi-
nále doběhla osmá. Druhy běh
byl ovŠem jeŠtě pomalejŠÍ a
nakonec čas I2,I3 sekundy
stačil hodonínské sprinterce
na jedenácté mÍsto, což jemezi
staršimi juniorkami na mis-
trovstvi Evropy obrovsky
uspěch. ,,Ani fináIe ovšem ne-
bylo nakonec tak daleko, sta-

čilo zaběhrrout čas 12,03 vteri-
hY," rekl kouč Zdeněk Lipa.

Česká republika nakonec
měIa Ve finále zastoupení.
KIára Seidlová dokázala ve fi-
náIovérn běhu urvat nečeka-
ny bronz.

Paličková měla v italském
Rieti za ukol rozběhnout take
štafetu na čtyrikrát sto metru.
Ze ďvou rozběhti, celkem tedy
jedenácti štafet, mohla do ne-
dělního fináIe projít pouze oS-
mička trejlepšÍch.,,PoStupovy
kIÍč byl prvnÍ tri v běhu
a k nim další dvě nejrychlejŠÍ-
mi Časy,l'infot'trroval I',Ípa
mladšÍ. -

Ve druhém semifinále Číta-
jícÍm pět kvartet rozběhla Pa-
ličková na prvnÍm ťtseku slib-
ně Štafetu a predávala Karoli-
ně Hlavaté v kontaktu s ostat-
nÍmi. Na tretÍm ťtseku dopre-
du posunula českou Štafetr-t
medailistka Ze stovkv Klára
Seidlová, která bohuŽel jiŽ
dalši semifinalistce ze stome-
trové trati. Martirrě Černo-
chové, kolÍk nepreclala. Česká
Štafeta tak smolttě uvoltrila
mÍsto ve firrále jirté.

.,Je to smrila, holkv tra fitrá-
le měIy. AIe to je sport, a i to se
stává. Stafety j st.r : i)ljelTlet]lA
věc a Vymezetré uzenrÍ pro
predárrÍ nenÍ ZaSe tak dlollhé,"
pronesl LÍpa starŠÍ.

NynÍ čeká hodonÍrrské zá-
vodnÍky krátkápauza, po kte-
ré se opět V Srpnu vráti k drině
a v prili měsÍce i kzávoděnÍ.
,,NejbliŽšÍmi závody jsou Srp-
nové atletické čtvrtky, které
máme větŠinou vrhačské a
testovacÍ. Sedmnáctého Srpna
je pak chrize a poslednÍ kolo
prvnÍ ligy, o den později porá-
dáme tradiční Memoriál Jar-
dy Pelikána Ve Sprinterskem
trojboji. Pak se koná poslednÍ
kolo prvni ligy, kde doufám
uhájime podiová umÍstěnÍ a
posledni srpnovy vÍkend je-
dou některÍ naŠi závodnici do
Ústí nad orlicÍ, které hostÍ
mistrovstvÍ České republiky
do dvaadvaceti let. Samozrej-
mě celé záŤí a prvnÍ tyden v
rÍjnu se také ještě závodi," na-
stínil program zbytku sezony
LukáŠ Lípa. 5a.7 ,Lgib

SKVELY VYKON. Sprinterka Veronika Paličková byla na evropském
šampionátu juniorek v běhu na sto metr jedenáctá. Foto: Zdeněk Rakowski


