
Hodonínští otleti op mezistútním utkúní
REGION o druhé červno-
vé sobotě hostil Hradec Krá_
lové mezistrítní utkání Česká
replrblika Maďarsko Slo-
vensko v kategorii dorostencri
a dorostenek. Ze čty svě encri
trenérské dvojice Antonín Sle_
zák a 7,deněk Lípa nenašel ani
jeden p emožitelre a z péti star_
t si p ivezli pět vyher, když
o dvě prvenství se zasloužila
Veronika Paličková.

Vyběr dorostenek dokázal na
domácí p dě zvítézit ziskem 144
bod , druhé skončili Mad'arky se
123 body a t etí slovens$i vyběr
se 1 19 body. Dorostenci podleh-

li vyběru Madarska, ktery získal
155 bodťr, druzí Češi brali I44
bod a t etí Slováci pak 88 bodťt.
Celkovym součtem však domá-
cí Íeprezentační vyběr dokázal
Madhry p edčit.

Nejlepším vykonem celého tro-
jutkfuí byl běh Veroniky Paličko-
vé na 100 metr . Ve svém běhu
nejen nenašla p emožitelku, ale
časem II,79 sekundy (vítr +I,4
m/s) zaostala jedinou setinu za
českym rekordem Hanky Benešo-
vé z roku I99L Tímto časem spl-
nila také osffé kritérium pro start
na Mistrovství Evropy junioru a
první prázdninovy měsíc bude

mít o zábavu postaráno. Nyní má
limity pro obě velké akce (Mis-
trovství světa do 17 let, Mistrov_
ství Evropy do 19 let) a doufej-
ffi , Že vydržíYeronice zdraví av
nedohlednu nebude ani p ekonáni
českého rekordu.

,,Byl bych rád, kdyby se Vero-
nice poda ilo udrŽet formu až do
MS v ukrajinském Doněcku a
postupovala postupně z rozběh
do meziběh , semifinále a kdy-
by padlo i finále, tak to uŽ by
byl v nabyté světové konkuren-
ci opravdu vykon," dodal trenér
nadějné sprinterky Zdeněk Lípa.
Paličková p idala ještě jedno
vítězství, kdyŽ z neoblíbené prv_
ní dráhy p eválcovala své Sou-
pe ky v novém osobním rekordu
24,56 sekundy.

Co dodat? Hodonínští atleti
p ijeli' viděli a zvítězili. V pokli-
du si pro vítězství doběhla také
Natálie Kolajová na 800 metru
vykonem 2:14,79 minuty. Tato
j1ž jasná ričastnice Mistrovství
světa do I7 let nadělila druhé v
cíli Nikole Štefundové Ze Slo-
venska více jak 1,5 sekundy.
Na t etím místě doběhla Anna
T thová zMadarska.

Za točit na limit pro MS se
pokoušela opět i Tereza Korva-
sová na 3000 metru. Tentokrát
chtěla vytěžit ze spolupráce s

Kristínou Heged sovou ze S1o-
venska. Korvasová sice v závo-

s*ffi$s

V prava čty hodonínsk ch závodník spolu se svmi trenéry Zde kem Lí5lou (vlevo) a Antonínem Slezákem (vpravo).

Foto: archiv AK Hodonín - 2x

Nyní geká mladé atlety Mis-
trovství Ceské republiky dorostu
a junioru ve vzdá|eném severo-
českém Jablonci nad Nisou, které
se uskuteční o víkendu 22. _ 23.
června. Mimochodem sem chys-
tá Atleticky klub (AK) Hodo_
nín vyslat na dvacet talentova-
nych závodník , kteff se pokusí
navázat na dosavadní rispěšnou
sezonu.Ns ,R,c.2oí3 fiop, LL)

Na snímku uspěšná Veron|ka Paličková (AK Hodonín) u cedule, která ukazuje
jejívítězn v kon.

dě zvítězila, vylepšení letošní-
ho maxima (9:58,62 minuty) z
toho ale bohuŽe| nebylo. Yítěz-
ny' vykon měl hodnotu 10:04,92
minuty. Heged sová doběhla těs_
ně druhá v čase 10:05,75 minuty
a tÍeti v cíli Michaela Sedláková
jiŽ v razně zaostala - jeji čaŠ,byl
10:30,82 minuty.

Z dalšího potvrzeného limitu
Se mohl radovat Filip Sasínek.

Na 1500 metru nenašel vyraz-
nější konkurenci, když vyhrál
druhym nejlepším časem sezony
3:55,25 minuty. Druhy závod-
ník z Madarska Ba|ázs Juhász
doběhl také v čase pod 4 minuty
3:59,10 min. Sasínek si tak pro
Mistrovství světa mriŽe vybrat ze
splněnych limitri buď běh na 800
metr , nebo 1500 metr , pffpad-
ně 2 kilometry s pÍekáŽkami.


