
Zeny hodonínského klubu skončily na Hané těsně druhé
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Olomnuc - Olomouc v sobotu
hostila druhé kolo první ligy

Y o Ý rt l.muŽu a Žen v atletice. V tro-
pickém počasí se p edstavily '

oba tymy hodonÍnského atle-
tického ' klubu. Zástupci slo-
váckého celku bojovali o daIší
vylepšení svych pozic.

Ženy si v tomto směru vy-
razné polepšily a v druhém
kole obsadily vybornou ďru-
hou p ičku ziskem 176 bodťr,
kdyŽ za at|etkami opavy zao-
staly o pouhych 16, 5 bodu.

,,Ženskému tymu navic
scházely opory Monika Chle-
bíková a Jana Myrmusová.
Jinak by Ženy jistě vyhrály,"
miní zástupce hodonÍnského
klubulukáš Lípa.

MuŽi ovšem měli smolny
den. Nejd Íve nedoběhl z ďil-
vodu lehkého zraněnÍ svtij
běh na čty i sta metrri Domi-
nik Kubalák. Pak se také ZTd''

nil hostujícÍ Vtadimir Šimik,
coŽuŽbyIa p Ítiš velká ztráta.
DruŽstvo muŽ obsadilo sed-
mé mÍSto, kdyŽ za pátym ty-
mem zaostalo o pouhych pat-
náct bodti.

,,Druhá polovina soutěŽe se
ovšem odehraje na jihu Mo
ravy, coŽ nám nahrává, pro-
toŽe se vŽdy lépe závoďi v do-
mácÍm prost edÍ," iká LÍpa.

,,Zd t i t dny se koná t etí
kolo v B eclavi a koncem srp-
na svedou svrij boj o celkové
umÍstěnÍ hodonínšt i záv oďni-
ci na domácÍm stadionu," do-
plnil.

Z vysledkri hodonínskych
závodnikťl sÍ určitě zaslouŽí
pozornost okresní rekord Žá-
ka Filipa Sasínka v běhu na 1

500 metr , kde nejen ďokázal
vyborně ďrŽet krok s dospě-
lymi, ale časem4:I4,59 minuty
vylepšil opět svtij rekord o
jednu a pťrl vte iny. Podobně
se vedlo Ivetě Bučkové , která

vylepšila sv j okresni rekord
ve vrhu kouIí o osmnáct cen'
timetrťr na IL,77 metru.

Za zmínku ještě stojí jubi-
Iejni' devadesáty závlď, ve
kterém opora hodoninského-

tymu muŽ Lukáš Lípa doká-
zal pŤekonat sedmimetrovou
hranici. Více informaeí z atle
ticltého klubu naiďete v dnešním
wdání Hodonínsltého deníIal na
straně20.

vnÉznÁ šrnFETA. Hodonínská běžkyně Andrea Zapalová p e-
dává ko!ík kolegyni EIišce D ímalové. Foto:Archiv AK Hodonín


