
Filip Sosínek neilepším Evroponem, Veroniko
Poli kov tvrt no světě se štoÍelou
REGION - tJkrajhsky Doněck
hostil nedávné Mistrovství svě_
ta dorostencri a dorostenek,
tedy aívodníkťi věkové katego-
rie do |7 let. Nelehké nominač_
ní kritéria museli pro start na
této akci p tkonat i hodonín_
ští atleti. Tbojlístku Veronika
Paličková' Natrílie Kolajová a
Filip Sasínek se to ovšem Y sezo_
ně povedlo a mohli tak odletět
do ukrajinské metropole p iimo
změfft síIy s nabitou konkuren-
cí ze všech koutu světa.

Nejnabitejší program měla
Veronika Pďičková. Ta se p ed-
stavila postupně V každém ze
soutěŽních dnťr. Hned v první
den šampionánr dokázala projít
postupovym sítem do semifinrále
v běhu na 100 metni. Čas t2,1O
sekundy v rozběhu Znamenď dru-
hé místo v běhu a pÍim postup.
V semifiniíle si bohuŽel ještě o
dvě setinky pohoršila a celkově
byla klasifikoviína na 22. místě.
K postupu do finále by musela
zaběhnout lépe českého rekor-
du, kteÚ je II,77 sekundy. H'"{
následující den nastoupila v ÍoZ-
bězích na 2N metrťr. I zde doká-
zďaproklouznout do dďších bojťr
v novém osobním rekordu 24,,43

sekundy. Za vítězkou běhu Zao-
stala o pouhou setinku a nakonec
by| z toho opět pÍim postup ze
sedmnáctého místa. Co negativ-
ního provánelo celé MS, tak to byl
nepÍizruvy vítr, ktery foukď proti
sprinterum. Veronika Paličková, a
nejen ona, na to doplatila ve svém
semifinále. Proti sprinterkiím fou-

pfimo prví i v každém běhu, a
šest nejrychlejších čas . V silně
obsazeném běhu bojovď Sasínek
s bolestí, kterou trpělo jeho kole-
no po kolizi s jednou z p ekážek
ve druhém kole. I p es tuto nep í-
jemnost zabojovď na posledních
150 metrech a vyčerpaného Ame-
ričana Baileye Totha p edběhl na
posledních deseti metrech. Svě-
enec Antonína Sleziíka dosátrl

na čas 5:45,03 minuty a vylepšil
si tak osobní rekord témě o 8

sekund. K p ekvapení všech se
nakonec ot ásl i česky rekord na
této trati, kteď je od roku 2005
v drŽení Jakuba Holuši v konem
5:43,39 minuty. Sasínkriv čas
Znamenď tak postup ze čtvrtého
místa v po adí.

Sasínek se rág;em stal favori-
tem a stránky Ke skych a Eti-
opskych web psďi o boji jejich
závodník s spěšnym Hodo a-
nem. b finríle je novy závod,
ukáza| jiŽ samotny pruběh. Dle
rad svého trenéra Antonína Sle-
záka Sasínek vystartovď a první
kolo si držel čelní pozici. ,Fili-
povi jsem ekl, ať' béŽi první dvě
pÍekaŽky na čele, ať o nich má
p ehled. V chumlu běžc často
dochází ke kolizím, když závod-
ník na p ekážky nevidí. Filip umí
naslouchat a udělď p esně to, co
jsem mu ekl ," zhodnotil taktiku
kouč Sleziík. od druhého kola byl
závodvíce méně bojem Ke skych
a Etiopskych borcri. YítězMekesa
Kďrsay (Etiopie) nakonec p eko-
nal časem 5:19,99 minuty světo-
vy rekord této věkové kategorie.



Hodonínská závodnlce Veronika Paličková pi běhu olympijské štafety.
F!!ip Sasínek (číslo 260)

káŽky.
na startu a pri běhu na trati dva kilometry pres pe-

Kal vllr o sue J,I rrvs, s0 Krcrym
se Pďičková nedokázďa poprat a
časem 25,08 sekundy skončila v
tomto běhu na šesté'pozici, celko-
vě na 21. místě.

,Musíme podotknout, že do
finále nepostoupily ani závodni-
ce Z tradičně sprinterskych zemí
jako Jamajky, Trinidadu a Tobaga
či B am. Náš cíl byl postoupit
do semifiniíle, a to se Veronice
povedlo, navíc na dvoustovce v
osobním rekordu, t*'Že arrrbice
byly splněny," ďtodnotil vystou-
pení trenér Pďičkové Áenék
Lipa. Mladá závodmce si p ed
semifinále'stihla s ihnout i Íoz-
běh štďet. V pro naši zemine moc
obvyklé štďetě 100 -200 - 300 -

400 metrri dokázaty dívky postou-
pit do finiíle páť m nejlepším
časem. Ve finiíle kvaneto Andrea
Školová, Veronika Pďičková,
Jana Reissová a ÁeÝ,a Seiďo-
vá doběhlo na pátém místě, kdyŽ
svuj rozběhovy čas 2:D,12 minu-
ty vylepšilo na 2:08,55 minuty'
cožje historicky nejlepší čas Čn
v této štďetě. Po nrísledné ďskva-
lifikaci dorostenek z Čtny, které
se provinily proti praviďrim špat-
nym Íazením p edrívek' se čes-
ká děvčata posunula na konďné
čwrté místo za fietími Japonkami
(2:07,6I minuty), dríle drut'}'mi
závodtttcemi z Britskych Panen-
skych ostrov (2:07,40 minuty) a
vítěznou štďetou USA, lterá měla
v cfli čas 2:05,15 minuty' ktery je
nejrychlejším letošnÍm světovym
časem. ,Z časijde vidět, že nere-
áL|ná' nebyla nakonec ani medaile,
ďe t9 uŽ bychom chtěli asi Ínno-
ho. Cwrté místo na světě myslím
znamená vysokou kvďitu nďich
závodnic," dodal Lípa.

Skvěle si vedl dorostenec Filip
Sasínek. Ten potwdil tabulko-
vé p edpoklady a v opravdu sil-
né konkurenci běžc z černych
kontinentťr bojovď o místo ve
finiíle na 2 kilomefiry s p ekiížka-
mi. 7t, í rozběh postupovďi

,Ťl.',avuulucr oy IIu Iu lI PUugt(U-
Vat, že jsem jim odtríhl první kolo
a p1a pomohl jimdosiíhnout
svěťiíku. Kdybych neběžel, oni by
se asi tďŠy nehnďi," konstatqvď s

risměvem v cíli Sasínek. Ten si ve
finiíle svuj rozběhovy čas nezlep-
šil a nakonec vykonem 5:4'7,90
minuty brď celkové osmé místo
na světě. Bronzovou medaili brď
Justus Lagat za 5:30,00 minuty.
Sasínek se umístěním stal nej-
lepším Evropanem na této trati a
mrižeme litovat, Že Mistrovství
Evropy této kategorie se zatim
nekoná.

V rozbězich na 800 metrri se
pokusila nwázat na letošní skvě-
1é časy i Natáie Kolajová. Dva z
jejich nejlepších letošních čas ,
kterymi se nominovďa na tuto
akci, by stačily na postup do
semiÍinálovych boj . Pes postu-
povy klíč, kde do dďších boj šly
první i závodnice z běhu a čtyfi
nejlepší časy' bohužel hodonÍn-
ská běžJcyně neprošla diíle. Ve
svém běhu obsaďla páté místo a
č,as 2:I2,I4 minuty zajistil Kola-
jové nakonec celkové jedenadva-
cáté místo. Na postup bylo ďe
nufrré zaběhnout 2:10,87 minuty'
i tak je 2L místo velice ceněnym
umístěním.,,Š ampionát se zpohle-
du nďich závodník'i určitě pove-
dl. Závodnici p ďvedli vykony
kolem osobních rekord , někdy
i své stiívající rekordy vylepšili,
postoupili dále a to je d ležité.
Veronika a Natiílie jsou ve svych
kategoriích prvním rokem a ten
jďen rok v této věkové katego-
rii prostě chybí. MusÍme vzít v
potaz, Že to je mistrovství světa
a v bézích a sprintech je konku-
rence obrovsM. 7n, statistického
hlediska je pro náš oddfl toto nej-

spešnější velkií akce a nezbyvá
než p ed těmito závodnky smek-
nout," ďrodnotil vystoupení mla-
dych atletri Lukáš Lípa, statistik
AK Hodonín.
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