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Uspěch n0 mezlstútnírn

utkúní Žlclvo
REGION Nedávno hosti- atletika dva zástupce. Stejně jako
la slovenská Nitra mezistátní loni se do nominace probojoval
utkání staršího žactva. Oproti Filip Sasínek a Tereza Korya=
dřívějším létům se.počet'účast- ' sová. Nominační kritérium bylo
níků rozšířil' a tak proběhl tentokráte jednoduché. První dva
souboj České republiky, Slo- z Mistrovství republiky si zajis-
venska, ská, horvat+ li postup n? toto utkání. I kdyŽ
ska a Slo Slovenský pořadatel zvolil pro

Dffve totIž soutěžili proti sobě tuto věkovou kategorii netradič-
pouze celky ,z'"naší] republiky ní tratě, poradili si oba závodníci
(týmy A a B) a Slovenské repub- na výbornou. Svěřenci Antonína
liky. Letošní novinka se osvěd- Slezáka stanuli na stupních vítě-
čila a konkurence byla mnohem zů, kdyŽ Filip Sasínek na ttati 1

větší. I tak Se českým atletům 000 metru dokonce na tom nej-
vedlo na výbornou. V katego- vyšším. V přímém souboji mu na
rii chlapců obsadili naši repre- paty dotíral reptezentační kolega
zentanti druhé místo za celkem Šimsa, ktery nakonec nestačil a
Mad'arska (2I8 bodů) ziskem zaostal o 1 vteřinu nazpět. Třetí
180 bodů a předčili třetí Chorva- reprezentant Chorvatska zttatil
ty (168 bodů). Stejné pořadí měla již čtyři vteřiny. Sasínek si tak
i kategorie dívek. Zde ovšem časem 2:34,68 rninuty vylepšil
nebylo vítězství Mad'arek tak jas- své osobní a okresní maximum
né (184:5 bodů ku 178,5 bodů). o 3,5 vteřiny. Druhým zástup-
TÍetí tentokráte skončil tým S1o- cem AK byla na dvojnásobné
vinska ziskem 156 bodů. Celko- trati Tercza Korvasová. Tereza
vé pořadí po součtu bylo násle- obsadilanatrati 2 000 metru tŤetí
dující: 1. Maďarsko 408,5 bodů, pÍičku, kdyžnadruhou Slovenku
2. Ceská republika 362,5 bodů a Miklóšovou zttat7la pět vteřin.
tÍetí místo obsadilo Chorvatsko Časem 6:40,14 minuty vylepšila
se ziskem 303 bodů. okresní rekord v katÓgorii star-
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Minlrnýprava AK Hodonín . Zleva: Tereza Korvasová, trenér Antonín Slezák a
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