
DruŽstvo Ženbylo v pnrním kole čtwté
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Hodonín _ HodonínštÍ aťleti
zahájili nov rbčnÍk prvni ligy
závodli druŽstev. oslabené Že-
ny AK Hodonín, kterym v prv-
ním koIe na stadionu v B ec-
lavi chyběto hned pět závod-
nic, v prvnÍm mě eni sil ob-
stály a po dobrém v konu ob-
sadily čivrté místo. MuŽi
skončili o sedm pomocn ch
bodti za olomouci na páté
prÍčce.

DruŽstvo Žen tak velmi ráz-
ně nakročilo za obhajobou
lo ského t etiho rnÍsta. Zato
muŽi Hodonína nejsou po
uvodním kole príliš spokoje-
nÍ. ,,Škoda, Že jsrne nedokázalt
nasbírat o těch sedm bodri vÍ-
ce. Hned bychom měli lepší
poŽici do dalšich bojti. Chce-
me se vyhnout boji o sestu$.
Klidny st ed nám zajišťuje se_
trvánÍ v soutéŽi," uvedl kapi-
tán muŽského druŽstva Lukáš
Lípa.

Zkušen atlet nakonec páté
mÍsto bral. ,,Zajišťuje nám
totlŽ pozici, která nás nepo-
souvá do bojti o udrŽení. Ne-
chceme dopadnout jako loni,
kdy jsme museli o záchranu
'bojovat v baráŽí. Ve druhé lize
nemáme co dělat. To jsme na-
konec také v baráŽi ukázaLi,
kdyŽ jsme soupe e ďoslova
rozmetali, " pravil Lipa.

V B eclavi ďokázal na své
skvěIé v1rsledky z p e dch ozich
závodri navázat Jind ich Goiš.
Hodonínsh dorostenec opět
posunulve sprintu na čty i sta
metrri své okresni maximum.
Díky času50,19 sekundy obsa-

dit mezi muŽi vyborné t eti
rnÍsto.

V uvodnÍm závodě druŽstev
si letošnÍ maximum vylepšila
i Tereza Korvasová. Ta v běhu
na patnáct set metr vyIepšila
časem 4:50,57 minuty okresnÍ

rekord v' kategorii doroste-
nek.

okresni rekord p idala také'
čejkovická tyčka ka Monika
ChlebÍková, která v Hodoníně
hostuje. Ve skoku o tyči zvÍté-
zTIa v konem 3BB centimetr ,

čimžsi svtij rekord vytepšila o
t i centimetry. ,,Skoda, Že ďo
bojti nemohl po ádně zasáh-
nout Dominik Kuba1ák. Určitě
by se s Jindrou GoÍšem po ád-
ně poprali na čtvrtce," postes-
kl si Lipa. Kubalák se zran7l
p ed t dnem na závodech
druŽstev juniorri. ,,Jeho body
nám chyběly," uvědomoval si
Lipa, ktery své mladšÍ kolegy
chváIil. ,,Všem patrÍ velh dík.
Sv mi vykony dokázali, Že i
pres svtij nizky věk na prvni li-
gumaji," proneslLipa.

Velmi dobrou vykonnost
potvrdily hlavně dorostenky.
Korvasová skončila mezi Že-
nami v závadě na patnáct set
metrti druhá, Žarková skon-
čila na stovce šestá a na dvoj_
násobné trati sedmá, Herzá-
nová zase obsadila páté místo
v závodě sto metr p ekáŽek.
,,Ve sv: ch osobních maxi-
mech ďokázali nasbirat ucty-
hodnébody," eklLípa.

Druhé kolo soutěŽe druŽ_
.stev se uskuteční v T inci.
,,Snad si tam polepšime ale_
spo o jedno misto," vě í ho-
donínsk dálka .


