
Atleti zJoblonce nod Nisou p
REGION - Jablonec nad Ni-
sou hostil o posledním víkendu
Mistrovství České republiky
dorostu a juniorri. Za vcel-
ku p ijatelného počasí sváděli
mladí atleti líté boje o medaile'
ze kterych dokázali hodonínští
mladí atleti uko istit celkem
jedenáct cennych kovri, z toho
bylo rekordních osm titulri mis-
tr ČR a t i bronzové placky.

Vše odstartovali chodci v
sobotním ranním programu. Sen-
zační bronz získala v chrizi na
pět kilometru Zderka Hlaváčo-
vá, u které se zastavila časomíra
na času 34:I0,u minuty. Yítěz-
ná Petra Jeníková Ze Spartaku
Praha 4 ušla futo trať o pět minut

rychleji. Hlaváčová tímto časem
ustanovila novy okresní rekord.
Další bronz do sbírky p idal na
stejné chodecké trati Alexan-
dr MalYS&, kteÚ zvlád| tuto trať

za 27:24,82 minuty. T etí bronz
pfivezl z chize na 10 kilometni
v kategorii junioru Filip Vese-
louš. Jeho novy okresní rekord
má hodnotu 49:15,95 minuty.
Na zlato bylo nutné ujít tuto trať

o minutu a 40 sekund rychleji.
Jeho tréninkovy kolega Jiff Skal-
ka obsadil čtvrté místo vykonem
54:28,M minuty.

od té doby atleti hodonínské-
ho AK sbírali jen zlato. První z
nich získala Veronika Paličko-
vá. Ta hned v rozběhu zaostala
jen o setinu za svym letošním
maximem a časem 11,80 sekun-
dy vylepšila rekord mistrov-
ství Štepa'*y Klapáčové z roku
1994. Ve finále běžela o pět setin

#pomdeji{1f;&!"s}"a}e i tak s
luxusním náskokem zvítězlla.
Druhá v cíli Adéla Kadlec ová
ze Slovanu Liberec dosáhla času
12,30 sekundy.

Svou kolegyni napodobil Filip
Sasínek. Na dvoukilometrové
trati s p ekáŽkami jen těžko hle-
dal konkurenci a tak závodll p e_

devším s časem. Letos nejlepší
čas z německého Pliezhausenu
vylepšil o další témě 2,5 sekun-
dy a získal tak titul za 5:53,96
minuťy. Tímto p ekonal rekord
mistrovství, ktery byl jIŽ stary 31

let a měl hodnotu 5:56,4 minuty.
Tento vykonje sedm nejrychlej-
ší v dorostenecké historii. Druhy
v cíli Sebastiárr Vošvrda z Mladé
Boleslavi zaostal o více jak 2I
sekund (6:14,97 minuty).

a V sobotním.programu se
p edstavili také další závodní-
ci. Vyška ka Kate ina Fialová si
vylepšila v mistrovské soutěži
osobní rekord na 165 cm a tím-
to vykonem obsadila skvělé 5.

místo. Bronz visel o postupnou
v šku vyš, tedy na 168 Cffi, na
z|ato bylo nutné skočit rovnych
I70 cm. V rozbězích na 100
metru S p ekážkami se snažila
o postup mezi nejlepších osm
Adéla Herzánová. BohuŽel se
jí tato mise nepovedla a za čas
16,45 sekundy si odvezla celko-
vé sedrnnácté místo. Ve finále se
ovšem objevil Adam Strnad. v
koulďském sektoru bojovď o co
nejlepší umístění a vykonem jen
deset centimetru kratším osob-
ního rekordu, tedy I4,I2 met-
r , obsadil vytečné šesté místo.
o postupy do finále bojovali i
čtvnkďi. V kategorii junioru se
to povedlo Dominikovi Kuba|á-
kovi z prvního místa v rozběhu
vykonem 49,67 sekundy a Jakub
Žurovec proklouzl do finále až
jako poslední postupující na čas
50,45 sekundy. Poslední z troji-
ce junioru David Herka obsadil
celkové šestnácté místo za 5L,7I
sekundy. Smtilu měl v kategorii
dorostenc ond ej Kuče ft. Ten
se snažil nahlédnout do finále v
běhu na jeden okruh a běžel na
hranici svého osobního rekordu.
Vykon 5I,67 sekundy znamenal
t etí místo v rozběhu a celko_
vou devátou pozici. Na finálo-

vou osmičku bylo nutné zaběh-
nout čas 5I,43 sekundy. osobní
rekord p edvedla i Lucie Žurko-
vá na 100 metrri dorostenek, kdy
tuto trať zvlrádl.a za 12,77 sekundy
a obsadila celkové patnácté mís-
to. o jedno místo pozadu skon-
čil Parik Sasínek v rozbězích
na 800 metr za v 'kon 2:07,44
minuty. Ze sobotních rozběh
stačila hladce postoupit Natálie
Kolajová. Nejdffve na 800 metru
(2:24,59 minuty), poté i na polo-
viční trati (58,21 sekundy).

a Nedělní program měl na
po adu hned několik finálo_
v ch běh včetně štafet. ,,Z|a-
tou" neděli z pohledu hodonín-
skych atlet odstartovala Tereza
Korvasová na t íkilometrové
trati. Stylem start - cíl ovlád_
la totlŽ tuto soutěž a zvítězlla
časem I0:23,0I minuty. Dru-
há' v cíli Veronika Kupková z
Pardubic zaostala Za vytečnou
Jihomoravankou o více jak 8,5
sekundy. v následujicim běhu
dorostenc kralovď opět Filip
Sasínek, a to v novém okresním
rekordu 9:11,14 minuty. P ipsal
si tak druhé zlato ze šampioná_
tu. Druhy hodonínsky závodník
ve startovním poli David Kiáko-
na obsadil deváté místo časem
9:35,40 mintrty. Druhé z|ato si
na krk pověsila Veronika Palič_
ková v běhu na 200 metrri. Ta
v rozběhu jen splnila povinnost
a pos(oupila z prvního místa v
běhu (25,24 sekundy). Soupe ky,
které si brousily zuby na Veroni_
čin skalp, musely v cfli finálo-

.vého běhu smeknout. Paličková
dokázala dvousetmelrovqg,'ttraL
prolétnout Za 23,92 sekundy a

tento vykon by znamenal t etí
nejrychlejší dvoustovku historie
v kategorii dorostenek. Vše ale
nakonec zhati| nepovoleny vítr v
zádech o hodnotě 3 ,2 m/s. Další
zlato p idala Natálie Kolajová.
Ta vynechala finále na 400 met-



Y

iivezli osm titulŮ mistrŮ CR

Splečn snÍmek většiny častnkŮ z hodonínského AK.

rťt, které bylo pouhych 40 minut
p ed finále na 800 metrťr a sou-
st edila se jen na svou hlavní
trať. Zde nenašla konkurentku a

odvezla si tinrl za vykon 2:t4,28
minuty. Velkou smrilu měl Domi'
nik Kubďák ve finále na 400
metru junioru. Do poslední chví-
le bojoval o bronzovou medaili,
kÍerou nakonec na posledních
deseti metrech prohrál, a obsa-
dil nepopulání čtvné místo Za

vykon 49,57 sekundy. Bronz zís-
kal Tomáš Petr ze Slavie Praha
za vykon 49,47 sekundy. Dru-
h)' Ze zástupcti ve finále Jakub
Žurovec obsadil konečné sedmé

-_Bí$a vykonem 50,86 sekun-
dy. Do finále nenahlédl bohužel
ani jeden ze dvou dorostenec-
kych diska ťr. B|íŽe k tomu měl
letos jiŽ čty icetimetrovy Marek
Mikeska. Ten skončil ale nako-
nec na devátém místě vykonem
38,07 metr , když na finále bylo
pot eba p idal navíc ještě pťll

I

metru. Druh Ze zástupcti AK Prďra. Nakonec Se jim to poda_
Hodonín - Petr Tancer - obsadil ilo a zvítězi]ri ve skvělém čase
konečné jedenácté místo svym 3:20,38 minuty. Druhá štďeta
nejdelšÍm hodem 37 ,63 metr . AsK Slavia Prďra finišovala v

Z|ať m h ebem byly závěrečné čase 3:2l,84 minuty. T1rmto si
štďety na4 x 4o0 metni. he se Ze bezpochyby napravili hodonín-
čtr kategorií objevili hodonÍnští ští čtvnkďi chuť. Štafeta juni-
závodnici hned ve ech. Doros- oru ve sloŽení Jakub Žurovec,
teneckií štafeta ve složení ondej Dominik Kubalák, David Herka
Kučeík, David Kiákona Dominik a Filip Sasínek tímto vykonem
Bartoník a Patrik Sasínek se nako- opět posunula okresní rekord jak
nec stala šestou nejrychlejší štďe- v kategorii junioru, tak i mužti.
tou ČR dítcy času 3:47,09 minuty. Tento 'závod je jednou z
Jejich ďďlové kolegyně Veronika posledních akcí pro hodonínské
Pďičková, Lucie Žwková, Adé- atlety v první polovině sezony.
la Seďáová a Natáie Kolajová NejbliŽší akcí je ZLatá tretra v
ovládly tuto ďsciplÍnu a jasně od ostravě a tetí kolo I. ligy, kte-
začátku do 

' 
kgq a.

Nakonec z toho byl čas 3:55,85 Poté již následují pouze červen-
minuty' coŽznanenáinovy abso- cové Mistrovství světa do 17 |et
lunní okresní rekord. a Mistrovství Evropy do 19 let.

Na své p edešlé dva tituly z Pak se jiŽ m žeme těšit na pod-
dorostu chtěla navázat i štafeta zimní boje p edevším mládež-
junioru. To se jim povedlo, když nick1 ch druŽstev a poslední kolo
svou pozici museli hájit p ed první ligy, kde prijde o umístění
stále dotírajicí štafetou Slavie na stupních.p5 Í(=O'1g6op, LL)

Darina Dvorská


