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REGION V sobotu 9. rino-
ra se konalo jako již tradičně
Mistrovství Moravy a Slez-
ska Y bratislavské hale Blán.
Hodonínští atleti do soutěží
p ihlásili celkem24 závodníkri'
z čehož vzeš|o celkem 13 cen-
nych kovÍr. Z toho na nejryšší
stupínek vystoupili osmkrát, ze
st íbra se radovali tfikrát a z
bronzu dvakrát. Ze llvotl zla-
tych medailí se radovala sprin-
terka Veronika Pďičková.

Nejd íve vylepšila své osobní
maximum v nejkratším sprintu
na 60 metru na 7,58 sekundy, ve
finiíle ho ovšem ještě dokázala
zlepšit a čas 7 ,54 s nejen pat í na
čelo letošních tabulek, ďe stal se
i druh m nejrychlejším v histo-
rii. P ed Veronikou nyní stojí jen
u ,zvačeského rekordu, ktery má
hodnotu 7,50 s. V trénirrkovém
tempu poté zvítězlla také na tra-
ti zffi metni, kde časem 25,22
s zaostala jen kousek za svym
nejrychlejším časem sezony. I
tak nadělila druhé v cfli sedm
desetin vtefiny. 7t zlaté medai-
le se radovď také Filip Sasínek,
ktery vládne českym tabulkiím
na tratích 800, 1500 a nyní také
3000 metru. Y 'razně si vylep-
šil právě na t ech kilometrech
osobní rekord na čas 8:50,68
minuty' což je nyní také novy
dorostenecky okresní rekord.
otánkou je, kterou trať. si nyní
vybere pro republikovy šam-
pionát, ktery se koná za čtrnáct
dní. Z vítězství se radovala také
Natrílie Kolajová, která se no-
vym osobním rekordem na trati
400 metru (58,52 sekundy) zaÍa-
dila na t etí místo českych tabu-
lek. Tímto časem také poko ila
okresní rekord Sylvy Škabraho-
vé na této trati. Těsně za osobním
rekordem v hďe zaostalaTereza
Korvasová na 1500 metru mezi
dorostenkami. Časem 4:48,66 s

vede české tabulky o 31 setin.
Ve v škďském sektoru bohuŽel
neprolomila prokletí vyšky nad
160 cm Kate ina Fialová. Ta opět
skďila 160 cm (napoprvé stejně
jako p edchozí v šky) a snažila
se pokofit i v šku Iu cm. To
se jí sice nepovedlo, ale i tak
q kon 160 cm stačil na vítězství
mezi dorostenkami. Poté pfidala
páté místo na 1500 metru časem
5:26,49 minuty. osobní rekord
na 400 metru - 54,14 sekundy -
vynesl titul také ond eji Džubo-
vi. Ten posunul své maximum v
hale o necelou vtefinu.

Poslední mistrovsk titul si
ze závodu v Bratislavě pfivez|a
Adriana Slaníková. v katego-
rii žen nenašla p emožitelku na
3 km a časem II:33,l4 minu-
ty ji nyní pat í okresní rekord v
kategorii Žen do 22 let. Na st í-
brny stupínek vystoupď Jin-
d ich Goiš v běhu na 400 metru
junioru. Časem 50,26 s vylep-
šil okresní maximum kolegy
Dominika Kubďríka z letošní-
ho roku (50,84 s) v kategorii
junioru i muž a zaÍadil se tak
na etí místo českych tabulek
mezíjuniory. Ze st íbra se rado_
vď také Žák Dominik Banoník,
kterému na 1500 metru chyběly
k titrrlu 3 sekundy' když tuto trať
zv|ádl za 4:39,54 minuty. Lucie
Krtičková bohuŽel opět nedo_
siíhla na vykon nad l70 cm. Ve
skoku vysokém Žen p edvedla
opět vykon 168 Cffi, za ktery si
odvezla ,jen" st íbro. Možnost
vylepšení bude mít hned dnes
na mítinku Brněnská laťka Alfa
Helicopter, která se koná v Brně.
Bronzové medaile si odvezli dva
junio i. Jakub Žurovec ve sprintu
na 200 metr točil na medaile
až ze ffetího běhu. Nakonec Zao-
stal za letošním maximem o dvě
setiny a čas 23,06 s znamenal
konečny bronz. David Herka si

bronz ďvezl za tetošní nejlepší
čas 2:M' 11 minuty.
a Těsně pod stupni vítězit

skončila Adéla Herzánová. Ve
ťrnále běhu na 60 metru p ekážek
obsadila skvělé čwrté místo v
novém oddílovém rekordu 10,03
s, kteT jIž letos jednou vylep-
šila (10'28 s). ,,Bramborovou
placku" si odvezla také hen-
ka Hlaváěová, kÍerá si vytvo ila
osobní maximum na 3 km časem
I2:I7,75 minuty. Páté místo zis-
kď sprinter onďej Kuče ík, kte-
rému na bronz stačilo běžet o
pět setin rychleji. Čas 24,42 s je
rozhodně pod možnostmi tohoto
závodnka. Za vyzvednutí sto-
jí také čas Michaely Knotkové.
Tato mladší žákyně soupe ila s

o dva roky staršími závodrncemi
a v běhu na 300 metni obsadila
skvělé šesté místo začas 45,48 s,

ktery je novym okresním rekgr-
dem mladších žákyl.. Ve své
věkové kategorii jí pat í v repub_
lice pruběžné t etí místo.

o osobní rekordy pod st e-
chou zaznaÍnenali i další závod-
níci. Darina Dvorská si v Íoz-
běhu na 60 metni Žen vylepšila
osobní rekord na8,76 s, ve finále
jí pak vykon 8,89 s Vynesl sed-
mé místo. Patrik Sasínek obsa-
dil mezi dorostenci deváté místo
na 3 km časem lo:M,06 minu_
ty, Katefina Koruasová skonči_
la desátá mezi Žákyněmi na 800
metru vykonem 2:4I,55 minu-
ty a ve stejném závodě obsadila
Karolína Blablová patnácté mís-
to za čas 3:00,20 minuty. Jozef
Polrík mezi Žáky skončil celkově
dvanácty na trati 300 metru Za
osobiík 43,71 s, Jakuu Št<oiec na
800 metrech vybojoval t inácté
místo zavykon2.35,83 minuty a
nakonec v Íozbězích na 60 met-
ru žactva skončila cesta olivera
KÍíŽe (8'06 s) a Katefiny Boro-
tové (9'65 s). fiop, LL)



Noděiný hodonínský otlet Filip Sosínek mú před sebou velkou budoucnost
REGION - Na konci ledna
absolvovala početná skupina
atletri hodonínského AK mlá-
dežnicky mítink Soutěž olym_
pijskych nadějí v hlavním měs_
tě našich vychodních sousedri,
v Bratislavě. Zde se p edsta_
vil také mlady nadějny běžec
AK Hodonín Filip Sasínek na
trati 1500 metrri. V bratislav-
ské hale Elán zvítézi| v čase
3:55'35 minuty. Tento skvěly
čas by nejen v letní části sezony
zajišťoval B limit pro mistrov_
ství světa dorostu, ktery má
hodnotu 3:5 r00 minuty, ale
také znamenal zlepšení halové-
ho českého rekordu, ktery byl
do této chvíle v držení Lubo-
míra Pokorného z roku'1992

3z56117 minuty. Ke svému
ríspěchu ekl Y následujícím
rozhovoru.

l Co íkáte na svrij čas a
novy halovy česky rekord? Byl
jste z času v cíli p ekvapeny?

,,Je to parádní pocit mít česky
rekord. Rozhodně jsem nečekal,
že poběžím až tak rychle. Říkat
jsem si, že kdybych zaběhl pod
venkovní osobák (4:02 minuty),
tak bych byl spokojeny. Rozhod-
ně jsem na tento závod nejel s

cílem zaběhnout tak rychle."
l Byl to pro vrís samotného

těžk závoďl?
,,Závod nijak zv|ášť. těžky

nebyl, druh závodník byl v cíli
o 24 sekund později , coŽ je víc
než 150 metrťr ztráty. Ale souboj
s časem tak lehky nebyl. Začá-
tekzávodu jsem rozběhl opravdu
rychle. Už po 500 metrech jsem
zač,a| cítit těžši nohy a postup-
ně jsem mírně zvol oval, ale do
posledních kol mi zbyly sfly a

tak jsem p edvedl nakonec i pěk-
ny finiš."

l Kam si myslíte, že lze čas
ještě stlačit?

,,V hale nato letos už asi pro-
stor mít nebudu, protože patnác-
tistovku poběžím už jen na Mis-
trovství CR a to až druhy den v
neděli po sobotní trojce, ale t eba
budu mít dostatek sil, abych se
p edvedl. Myslím si, že kdybych
nato prostor měl, tak bych ho
atakovat mohl."

I v létě by tento čas zna-
menal B limit na MS do L7 let.
Budete chtít za točit na ost-
r A limit' ktery má hodnotu
3:54100 minuty?

,,Mě osobně Se v hale běhá líp
než venku, ale to neznamená, že
v hale běhám rychleji než na drá-
ze. Zatím jsem pokaždé běŽel na
dráze rychleji, tak<že bych určitě
A limit chtěl splnit. Ale nejen na
této trati se o to budu pokoušet.
Zkusím to i na trati 800 metru a
2 0oo metni pÍekáŽek."

l Thkže nejste ještě rozhod_
nuty, kterou trať budete v létě
preferovat?

,,Ještě ne, ale nejpravděpodob-
nější je trať dva kilometry s p e-
kážkami."

l Bylo rozhodnutí nechat
hokeje a věnovat se naplno
atletice dobrou volbou? Nelitu-
jete tohoto rozhodnutí postu-
pem času?

,,Určitě bylo, i když mě hokej
bavil, ale z ejmě bych v něm
nedosiíhl takovych vysledkri jako
V atletice, tak'že vlastně nemám
čeho litovat."

t Česky rekord venku je těs-
ně pod hranicí 3:50 minut. Je
to pro vás reálny čas?

,,Čas 3:50 minuty je opravdu

Fllip Sasínek (č. 65).

uŽ hodně kvalitní. Byl by to i
splněny B limit na ME junioru,
ale když by všechno sedlo, tak
proč ne."

l Spolupráce s trenérem
Antonínem Slezákem vám
z ejmě vyhovuje. Máte sou_
časné podmínky v Hodoníně
dostatečné?

,,Samoz ejmě, že vyhovuje.
Pan Sleziíkje vyborny trenér aty
časy které běhám, běhám hlavně
díky němu. Podmínky v Hodo-
níně jsou velice dobré, ďe p es
zimu je to tady složitější. KdyŽ
napadne sníh, tak nem žeme

naběhat tolik, kolik pot ebujeme.
Řešením by byla atletick á ha|a,
kde se dá běhat, i když venku
sněží nebo je velká zima. Tah'že
doufám, že se jí někdy dočkiíme
iunásvHodoníně."

l Studujete st ední ško_
lu' p itom se aktivně věnujete
,rsvé" atletice. Jak se dá stu_
dium se sportem vribec sklou-
bir?

,,Dá Se to. Problémy zatím
nejsou, ve škole mi vycházejí
maximálně vstffc, taV'že to zatím

zvládám bez něj akych potíží."
l Máte čas i na jiné koníčky

nebo je atletika tím hlavním?
,,Teď už moc času nemívám,

protože pot ebuji dost potré-
novat. Volno tak mám pouze
jeden den v tydnu, a to se snaŽím
jen odpočívat." CIop' LL)
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