
Skabrahová sl í ní titul ezi žena i
Hodonínská běžkyně ovládla na mistrovství české republíky závod na osm set metrů. Výškařka Lucie Krtičková skončila ve Vyškově osmá
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Hodonín Nenechala se za-
'v Ít u mantinelu. V taktic-
kém závodě si hlidala svtij
prostor aŽ do konce. A v zá-
věrečné rovince ukázala, Že je

'.

publiky absence p lka sxá
jedničky Lenk5r Masné a
ovládla z,ávod na osm set me-
trti' Svě enkyně kouče Anto.
nína Slezáka, která hájila ve
Vyškově barvy olympu Br-
no, zvítézila ve vyborném ča-
se 2:08,29 minuty.

p edstavili také dva svě enci
Ántonina Slezáka. Sylva Ška-
brahová a Filip Sasínek se
utkali s konkurencí na osmi-
setmetrové irati. Škabrahová
obsadila v běhu Žen skvěIé
čtvrté misto, kďyž protnula
cíIovou čáru v čase 2:06,92 mi-
nuty.

Dorostenéc Filip Sasínek
bojoÝal mezl muŽi. Konečné
patnácté místo a osobni re-
kord 1:53,BB minuty si zaslouŽí
obdiv. ,,Filipovi jen o dvě seti-
ny unikl absolutnÍ okresní re-
kord v kategorii muŽtl," uvedl
člen hodonÍnského atletické-
ho klubu Lukáš Lipa.

Kouč Antonin Slezák s vy-
sledky svl ch svě encri tolik
spokojeny nebyl. ,,Jsou to
pěkné vykony, ale oba svě-
enci měIi na vÍc. Sylva udě-

lala během závodu pár chyb,
které ji stáIi vylepšení osob-
ního rekorďu. FÍlip si vedl po
taktické stránce lepe a jeho
vykon je velmi dobr . I kdyŽ i
u něj jsem našel rezervy. P e-
ce jen rrluŽŠtí závoďníci jsou
zkušenější a mnohem tréno-
vaněj ši, " uvedl Slezák.

DaIší akcÍ minulého tlldne
byly České akademické hry,
které letos hostilo Brno. Hned
první dva dny her si vysoko-
školáci rozdávali medai'le v
atletick ch disciplínách.
Cenné medaile si privezly obě
zástupkyně hodonÍnské atle-
tiky študu;ici na Univerztté
Tomáše Bati ve ZIíné. Vyš-
ka ka Lucie Krtičková doká-
zalajako jedÍná p ekonat lať-
ku ve vyšce 170 centimetrri a
tÍm si vylepšila nejlepšÍ letoš-
ní vykon V prriběŽnych ta-
bulkách České republiky žen
do dvaadvaceti let jí pat í
čtvrté místo. \

Diskarka Jana Myrmusová
si rovněŽ neveďla špatně a
svym nejlepším vykonem v
Ietošní sezoně, 3B,9B metru, si
Z Brna odvezla cenné druhé
misto. ,,Stejně jako Lucii jí
pat í pr běŽné čtvrté místo v

'kategorii," ekl Lípa.

muŽri a Žen, které hostil Vyš-
kov. V nabité konkurenci se
do bojti zapojily obě atletky,

které získaly medaile na p e-
boru vysokoškolákti.

Prvni den mistrovství bo-
jovala diska ka Jana Myrmu"
sová o postup do finále.
NejdelšÍ hod o déIce 37,93 met-
ru zajistil hodonínské závoď-
nici konečné jedenácté místo
meziŽenami"

oddÍlová kolegyně Lucie
Krtičková si Z vyška ského
sektoru odvezla solidní osmé
místo, kďyŽ se jí nepoda ilo
p ekonat laťku ve 'vyšce I''7I
centimetr . ,,, CoŽ by ZnaITIe-
nalo p i skočenÍ na první po-
kus nejlépe pátou p Íčku. Její
vykon 166 centimetrri je ale
potěšuj icí," ekl Lipa.

Podobně viděl vykony
svych svě enky kouč Zďenék
Lípa.
,' ,,Aby se Jana probojovala

do finále, musela by vylepšit
svťrj osobní rekord o více neŽ
čtyri a p t metru, Lucka na
LZ,I, imetrri 'ryr$la,
Boh pi"vni d sy na-
běhla moc pod laťku a posled-
ni se jijIŽnepovedl, tak jak by
bylo pot eba," pronesl uspěš-
ny trenér AK HodonÍn.

Krtičková s Myrmusovou
Se nyní budou soust edit na
své mistrovství České repub-
liky do dvaadvaceti let.

,,Tam by měIa děvčata rito-
čit minimálně na nejlepšÍ pět-
ku. U Lucie bych byl i opti-
mističtější. Myslím na medai-
li. Janě vě im, Že na mistrov-
ství predvede hod za čtyŤicet
metrťr, " uveďI Zdenék Lípa.

Mistrovsky titul si z Vyš-
kova p ece jen jedna odcho-
vankyně a závodnice AK Ho-
donÍn privezla.

Sylva Škabrahová, která
kvrili kvalitnějšÍm závodrim
Ietos hájÍ barvy extraligového
oIympu Brno, si v taktickém
závodě na osm set metr po-
hodlně poradila se soupe ka-
mi a p i absenci české pťllka '
ské jedničky Lenky Masné
zvitézIla ve vyborném čase
2:08,29 minuty.

'',,Nebyl to jednoduchy zá-
,Vod, ale SyI okázaLa', ,,fB

osmistovku uŽ několik
Iet a ví, jak na to. Závoď byl
hodně takticky, o medaile se
bojovalo v podstatě na posled-
nÍch dvou stech aŽ ďvou stech

paďesáti metrech, kdy se Syl-
va nenechala soupe kami za-
v ít u mantinelu, ale hlÍdala si
svlij prosto r . Ukázala, Že má ze
závodnic nejlepšÍ rychlost a
díky tomu je na závérečné ro-
vince udolala a zasloužené
zvitézila," popsal fináIové
drama S1ezák.

Škabrahová tak po dvou
národnich titulech do dvaa-
dvaceti let získala na mis-
trovstvÍ České replrbliky i ten
nejv áŽeněj Ši z kategorie Žen.

Y závéru prograrnu p idala
Škabrahová ještě jedno z|ato,
kdyŽ'koIegynim z olympu Br-
no pomohla kvÍtézstvÍ ve Šta-
fetě na čty ikrát čty i sta me-
tr.

o vÍkendu se na republiko-
vé.m šampionátu p edstavÍ
dorostenci a junio i.

Na praŽsky Strahov, kde se
mláďeŽnická akce koná, mí í
hned t ináct hodonínskych

t'. zástuPc n Qorostenecká šta-
feta ríavic bude v Praze obha-
jovat titul v závodě na čty i-
krát čty i sta metrri z lo ské-
ho šampionátu ve Vítkovi-

: cích.
lr..í

V česku i v zahtaničÍ se v
dnech p edst4vili
Atletického klubu

HodonÍn.
Mezinárodní mitink Liese

Prokop Memorial hostilo ra-
kouské městečko St. Polten. V
nabité konkurenci závodnik
z rťrznych koutti Evropy se


