
Krtičkovou p eskočÍla pouze Nová
LIBOR KOPL

Hodonín - Velmi slušn: v: -

kon p edvedla na závoďépres-
tlŽni vyška ské tour Husto-
pečské skákání Moss Logis-
tics Lucie lfttičková. Jediná
zástupkyně slováckého klubu
jen těsně podlehla v závodě B
Žen Magdaléně Nové a lÝko-
nem 168 centimetrti obsadila
skvělé druhé misto.

,,Jsem spokojená, i kdyŽ
jsem byla blízko vÍtězství,"
uvedla Lucie Krtičková, které
jen těsně unik] vykon o v: šku

vyš, tedy vitéznych L72 centi-
metr .,,Snad se mijip Íště po-
da í zdolat," p eje si lfttičko-
vá.

HodonínštÍ vrhači se o vÍ-
kendu zučastnili mistrovstvi
Moravy a Slezska.

,,,Ze čtyr závodnik sice ni-
kdo na medaili nedosáhl, ale
všichni se dostali alespo do
osmičlenného finále," hlásil
zástupce AK Hodonin Lukáš
Lipa.

Nejlépe si veďla starší Žá-
kyně Natálie Zelinková. Ta
své t i kilogramy váŽíci náči-

ni poslala do vzdálenosti 9,L2
metru a obsadila konečné
čtvrté mÍsto. Jana Myrmuso-
vá skončila v soutéŽL Žen šes_
tá. Dalši zástupkyně hodonÍn_
ského klubu Lenka
Ktichlerová se musela spoko-
jitsosml mmistem.

Dorostenec Marek Mikeska
své pětikilové náčini poslal do
vzďáIenosti 11,33 metru. TÍm_
to vykonem posunul svtij
vlastní oddítoqÍ rekord o pět-
at icet centimetrti. Na lepšÍ
neŽ sedmé mÍsto to všem Mi_
keskovi nestačilo.

PalÍčková byla meziŽenami druhá
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Hodonín Druhé mÍsto ob_
sadila na mezinárodnim mÍ_
tinku Elán, kterl se o víken-
du konal ve stejnojmenné bra-
tislavské hďe, dorostenka Ve_
ronika Pďičková.

Mladá hodonÍnská závod-
nice zaostala ve sprintu na še-
desát metrri za sv:Ím maxi-
mem o pouhé dvě setiny, Čas
7,63 vte iny jÍ ale na prvnÍ
p,rÍčku nestačil.
:,'''Halové maximum si ve stej-
né disciplině jako Paličková

vylepši] o jednu setinu Jakub
Žurovec. ,,Ná okresnÍ rekord
Tomáše Slezáka musi ze své_
ho času7,29 sekundy ještě pět
setin ubrat," ekl zástupce ho-
doninského klubu Lukáš Li-
pa.

BlÍzko p ekonáni okresni-
ho rekordu byla také Natálie
Kolajová. odchovankyně Ky_
jova, která v zimě p estoupila
do HodonÍna, obsadila mezi
Ženami v běhu na osm set me_
trti vyborné osmé mÍsto. ,,Vy_
kon Kolajové 2:L4,68 minuty
navÍc znamená o sedm vte in

vylepšeny Qas v pr běŽn ch
tabulkách Ceské republiky,"
upozornil Lipa.

Na Slovensku se tak p ed-
stavila trojice závodrrik AI(
HodonÍn. Ze zdravotnÍch dti_
vodti ke svému závodu na čty_
i sta metr nakonec nena-

stoupil Dominik Kubalák,
ktery dorrfal v další zlepšení
svého osobniho rekordu.

,,BohuŽel mi zraněnÍ nedo-
volilo nastoupit. Snad svoji
formu potvrdÍm v dďšÍch zá_
vodech," pronesl Dominik
Kubalák. , í" 2-,29111


