
Paličková má dvě zlaté meďaile a noý česlcý rekord
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Hodonín-Je nejlepší a má čes-
k rekord. HodonÍnská béŽ-
kyně Veronika Paličková
ovládla na Žákovském halo:
vém mistrovství České re-
publiky, které se o víkendu
uskutečnilo v Jablonci nad Ni-
sou, sprint na šedesát metrri a
závoď na sto padesát metrri.
Talentovaná závodnice navíc
v sobotu p ekonala o setinu de-
vatenáct let stary rekord pt-
ze ské Štopanky Klepáčová.

Poslední ze série atletickych
mistrovstvÍ republiky hostila

tuffitrffiffiffi

prvni b eznovy víkend jablo-
necká hala. Tentokráte o vav-
Íny odjelo bojovat Žactvo a

vedlo si na jedničku.
,,Zeseveru Čech p ivezli ho-

donÍnští atleti t i medaile, Z

nichŽ dvě měly zlaty lesk a jed-
na měIa hodnotu bronzovou,".
hlásil zástupce hodoninského
klubu Lukáš Lípa. 1

Dvě nejcennější medaile do-
mri privezla Veronika PaIič-
ková. Hodonínská závodnice
během vÍkendu několikrát
p ekonaIa osobnÍ rekord , aŽ se
propracovala k českému re-
kordu.

V sobotu se Paličková po-
stavila na start rozběhu nej-
kratšiho sprintu na šedesát
metr . Svym soupe kám hned
rozběhovym časem 7,70 uká-
zala, Že si prijela pro jednu z
medailí. Nejrychlejší čas jÍ pa-
t it také v následnych mezibě-
zích, kde zopakovala na setinu
stejny čas jako v rozběhu.

,,V fináIe měla zďatné sou-
pe ky, které Veroniku vybičo-
valy ažk času o setinu lepším
neŽ č, tery ďo té
doby ka KIapá-
čová . V roce
1993 zaběhla čas 7,66. Veronika
tak za čas 7 ,65 zÍskala prvni ti-
tul mistryně Ceské republi-
ky," pronesl Lípa.

,Druhá v cili Emily Gerulová
zaostalapouze o jedinou setin-
ku (7,66 s). T eti doběhla Tere-
za Fisková oblékajíci dres Cho-
mutova (7,81 s).

MÁ To POTVRZENÉ. Hodonínská běžkyně Veronika Paličková prízuje
u světelné tabule, na které svítí nov1 česk1 rekord. Foto: Al( Hodonín

V neděli se Paličková po-
stavila na startrozbéhu na sto
padesát metrri. ,,Ro1i favorit-
ky obhájila nejlepším časemz
rozběhri, jen o dvě setiny hor-
šim osobního maxima L9,20.

Ve finále, do kterého vinou
zranéní jLŽ nenastoupila dru-
há z šedesátky Gerulová, ne-
našla premoŽitelku a časem
těsně nad hranici devatenácti
vte in zvitézlla i v tomto zá-
vodě," rekl LÍpa.

Za Paličkovou doběhla do-
mácÍ závodnice Michaela Bi-
čianová, t etÍ místo obsadila
Dominika Paťková z Dukly
Praha. Svě enkyně Zďeika
LÍpy Paličková tak ďokázala
zhodnotit tvrdou prípravu a
získat dva tituly mistryně
České republiky a česky re-
kord k tomu.

Vyborně se da ílo i ostat-
ním hodonÍnskym nadějim.
Dominik Bartoník, ktery je te-
prve prvnÍm rokem starši Žák,
ďokázal obstát v nabité kon-
kurenci běŽcti.

Y závodě na patnáct set me-
trri vybojoval díky halovému
osobnÍmu rekordu 4:45,45 mi-

nuty skvělou bronzovou me-
ďaili.

,,No titut mistra Čn byto
nutné béŽet 4:40,60 minuty,"
upozornil Lipa.

Adéla Sedlárová postoupila
v závodě na osm set metri ze
sobotnÍho rozběhu jako šestá
nejlepšÍ. V neděInÍm fináIe jí
ovšem trochu chyběIy sÍIy a
čas 2:3L,69 minuty jí zajistil
sedmé misto.

PoslednÍm zástupcem AK
HodonÍn byl na t isetmetrové
trati ondrej DŽuba. Ten si v
novém halovém maximu ča-
sem (39'95 s) zaj istil učast v ne-
děInÍm fináIe B. Vinou lehké-
ho zranění ovšem do tohoto fi-
náIe jiŽ nenastoupil a obsadil
tak celkově osmé mÍsto. ,,P i-
tom jeho rozběhovy čas by sta-
čit na celkové páté místo,"
uvedl Lipa.

Hodoninšti atleti uzav eIi v
Jablonci nad Nisou halovou
sezonu. Letošní bilance? Zase
vynikajicí. Závoďníci slovác-
kého ceIku urvali na národ-
nÍch šampionátech šest zla-
zych, dvě st Íbrné a jednu
bronzovou medaili.


