
Zúvgdnftům olletického klubu se v dolších vystoupeních opět vedlo
Í|É b.6.2orL
REGION - V minulych dnech
závodníci Atletického klubu
Hodonín opět neváhali a závo-
dili na národním i mezinárod_
ním poli.

Nedávno hostilo rakouské
městečko St. PÓlten rneziná-
rodní mítink Liese Prokop
Memorial. V nabité konkuren-
ci závodníkri z riznych koutk
Evropy se p edstavili také dva
svě enci- Antonína Slezáka,
Sylva Škabrahová a Filip Sas-

konkurencí na osmisetmetrové
trati. Sylva Škabrahová obsa-
dila v běhu Žen skvělé čtvrté
místo, kďyž protnula cílovou
čáru V čase 2:06,92 minuty.
Ještě dorostenec Filip Sasínek
bojoval mezi muži a konečné
patnácté místo a osobní rekord
1:53,88 minuty si zaslouŽí
obdiv. Jen o dvě setiny mu uni-
kl absolutní okresní rekord,
tj. v kategorii mužťr. ,,Vykony
jsou to pěkné, ale oba mí svě-
enci měli i na víc. Sylva udě-
lal pár chyb během závodu,
které ji stály vylepšení osobní-
ho rekordu (2:05,80 min). Filip
si vedl po taktické stránce lépe
a jeho vykon je velice dobÍ ', i'

když i tady jsem našel Íezervy,
p ece jen muŽští závodníci jsou
zkušenější a mnohem trénova-
nější," zhodnotil vystoupení
svych svě encťt trenér Antonín
Slezák.

Další akcí minulého tydne
byly České akademické h.y,
které letos hostily Brno. Hned
první dva d''y her si vysoko-
školáci tozdávali medaile v
atletick ch disciplínách. Dvě
zástupkyně hodonínské atle-
tiky studující na Univerzitě
Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně si
pÍtvezly cenné medaile. Lucie
Krtičková z vyška ského sek-
toru ptivezla tu nejcennější,
když jako jediná p ekonala
laťku ve vyšce I70 Cffi, a tím
sí vylepšila nejlepší letošní
vykon a V pr běžnych tabul-
kách CR žen do 22 let ji pat-
í solidní č'tvrté místo. Druhá
zástupkyně UTB Jana Myr-
musová si taktéŽ nevedla zle
a svym nejlepším vykonem
v letošní sezoně 38,98 m si Z

diska ského sektoru odvezla
cenné druhé místo. Stejně jako
Lucii jí patí prtiběžné čtvrté
místo v téže kategorii.

Vrcholnou akcí poslední-
ho víkendu bylo dlouho p i-
pravoYané Mistrovství Ceské
republiky muž a žen, které
hostil Vyškov. v nabité kon-
kurenci se do bojťr zapojlly obě
atletky, které získaly medaile na
p eboru vysokoškolak . První
den mistrovství bojovala Jana
Myrmusová o finále v hodu dis-
kem. Nejdelší hod o délce 37,93
m jí zajistil konečné 11. mís-
to mezi Ženami. Její kolegyně

' Lucie Krtičková si z vyškďské-
ho sektoru odvez|a dobré osmé
místo, když se jí nepodďilo p e-
konat laftu ve vyšce l71 cm, což
by znamenalo pf; skočení na 1.

pokus nejlépe páté místo. Její
vykon 166 cm je ďe potěšující.
,,Jana by musela vylepšit sv j
osobák o více jak 4,5 metru' aby
se probojovala do finále, Lucka
na I71 cm určitě měla. BohuŽel
první dva pokusy naběhla moc
pod laťku a poslední se jí j|Ž
nepovedl tak, jak by bylo pot e-
ba..obě závodnice se nyní sou-
st edí na své mistrovství dvaa-
dvacetileťych, kde by minimiílně
na nejlepší pětku měli ritočit. U
Lucie bych byl i optimističtější a

a2' vmyslím, Že na medaili rná. Janě

vě' ím, že se p íprava povede a
na misfrovství pak p edvede hod
za 40 m," zhodnotil vystoupení
závodnic Zdeněk Lípa. Titul si
a]e Z Vyškova p ece jen jedna
odchovankyně a závodnice AK
p ivezla. Sylva Škabrďtová, svě_
enkyně Antonína Slezaka, kte-

rá kvťrli kvalitnějším závodťrm
letos hájí barvy extraligového
AK Olympu Brno si v taktic-
kém závodě pohodlně poradi-
la se soupe kami a zvítězila pÍi
absenci naší pťrlkďské jedničky
Lenky Masné na trati 800 Ve
vyborném čase 2:08,29 minuty.
,Závod nebyl jednoduch , ale
Sylva prokazala, že osmistovku
běhá už několik let avíjak na to.
Závod byl hodně taktickc , závo-
dilo se v podstatě na posledních
z00 až 250 metrech' kdy se Syl-
Va nenechala soupe kami zavtít
u mantinelu, ďe hlídala si svťrj
prostor. UkáZaIa, že má ze záv od-
nic nejlepší rychlost a díky tornu
je na závětečné rovince udolďa
a zaslouženě zvítězila," shrnul
finiílovy běh trenér Štabrahové
Antonín Slezrík. Sylva tak po
dvou titrrlech z kategorie žen do
22 tet získala i ten nejváEe-nější
zkategorie Žen. CIop + LL)Diska ka Jana Myrmusuvá. Foto Darina Dvorská


