
Hodonínští atleti rryboj ovali třináct medailí
Svě enci trenérťs Antonína Slezáka a
Zde ka Lípy zazáili na halovém
mistrovství Moravy a Slezsl<a, které
paradoxně hostiIa bratislavská hala Elán.

EDUARD MEZERA

Bratislaaa - Druhá unorová
sobota byla vyhrazena atle-
tickému halovému mistrov-
stvÍ Moravy a Slezska, které
ovšem poněkud kuriozné hos_
tila hala Elán v hlavnÍm měs-
tě Slovenské republiky Bra-
tislavě. SoutěŽni časy a sek_
tory v ni samoz ejmě měli vy-
hrazené i závodnici AK Ho_
donin, kte i k Dunaji odces-
tovali ve čty iadvacetičlenné
vypravě. Ta byla rozhodně
velmi dob e namotivovaná,
neboť celkem posbírala t i-
náct cennych kov , a z toho
osmkrát zlato, t ikrát st íbro
a dvakrát bronz.

ilATLETKA
Hned dvěma zlatymi vav Í_

ny se ozdobila sprinterka Ve-
ronika Paličková, kdyŽ
nejd Ív vylepšila své osobni
maximum v nejkratšÍm
sprintu na 60 m vykonem
7,5Bs, aby ho ve finále ještě do_
kázalazlepšit na čas 7,54s.

,,Dostala se tak nejen na če_

lo letošnich tabulek, ale záro-
ve si p ipsala i druh: nej-
rychlejšÍ čas v historii šampi-
onátu. P ed Veronikou nyní
stoji uŽ jen vyzva českého re-
kordu, kter má hodnotu
sedm vte in a padesát setin,"
p iblÍŽil vykony nadějné ko_
mety vedouci hodonÍnské vy_
pravy Lukáš Lípa.

Paličková poté v tréninko-
vém tempu zvitéztla i na
dvousetmetrové trati, kde ča-
sem 25,22 sekundy zaostala
jen kousek za svlim nejrych-
lejšim časem sezony, & i p esto
druhé závodnici v cili nadělila
sedm desetin vte iny.

Ze zlaté medaile se radoval
také dalši z ohromn: ch slo_
vách ch talentti Filip Sasi-
nek, jenŽ vládne česk1 m ta-
bulkám na tratÍch 800, 1500 a
nyni uŽina 3000 metr .

Právě v této disciplině si
vyrazné vylepšil osobni re-
kord na 8:50,68 minuty, coŽ
znamená i novy dorosteneck
okresni rekord.

Rekord mu ale zárove p i-
nesl i starost, kterouz tratÍ si
nyni vybere pro republikovl
šampionát, jenŽ se atlet m
otev e uŽ v sobotu. ,,Z vitéz-

stvi a poko enÍ všech konku_
rentek se radovala také Natá_
Iie Kolajová, která se nov: m
osobnÍm rekordem na trati
čty i sta metrri časem 58,52
sekundy zaÍaďila na t eti mís_
to českych tabulek. TÍmto v:i_
konem zárovei poko ila
okresní rekord o něco staršÍ
hodonínské odchovankyně
Sylvy Škabrahové," ekl
Lukáš LÍpa.

Těsně za osobnÍm rekor-
dem v hale zaostďa Tereza
Korvasová na 1500 metr do_
rostenek, jeŽ ale časem 4:48,66
sekundy vede české tabulky o
jednat icet setin.

Ve v:iška ském sektoru bo_
huŽel neprolomila prokletÍ
v: šky nad 160 centimetr Ka_
te ina Fialová. I to jÍ ale stači_
lo na vÍtězstvi mezi dorosten-
kami, a za zmÍnku rozhodně
pat i i její páté mÍsto v běhu
na 1500 m časem5:26,49 minu_
ty. V: kon 54,L4 sekundy v
osobnim rekordu vynesl titul
ve čtyrstovce i ond eji DŽu-
bovi, čimŽ posunul své maxi_
mum v hale o necelou vte inu.
No a posledni titul p ebornÍka
si v Bratislavě vyslouŽtla Ad_
riana SlanÍková.

Na t íkilometrové trati
Ženské kategorie neměla kon-
kurenci a časem 11:33,14 mi_
nuty ji nynÍ pat Í i okresni re-
kord v kategorii Žen do dvaa_
dvaceti let.

Co se tyká nemistrovskych

uspěchti, tak na st ibrny stu-
pÍnek vystoupal junior Jin_
d ich Goiš v běhu na čty i sta
metr , kten časem 50,26
sekundy dokonce vylepšil
okresnÍ maximum tréninko_
vého kolery Dominika Kuba_
láka z letošniho roku (50,84 s)
v kategorii junior i muŽliu a
zataďil se na t eti místo čes-
hÍch tabulek mezi juniory.

Ze stŤ7brné placky se rado_
val také Žák Dominik Barto-
ník, kterému na 1500 metr -

chyběly k titulu pouhé t i vte_
iny, kdyŽ tuto trať zvIáďL za

4:39,14minuty.
V:Íška ka Lucie Krtičková

bohuŽel opět nepoko ila laťku
na v šce 170 centimetrri a v ,-

konem o dva centimetry niŽ-
ším se za adila mezi majitele
st Íbrnych placek.

,,NemusÍ ale zoufat, protoŽe
moŽnost vylepšeni bude mÍt
uŽ následujicÍ utery na mitin-
ku Brněnská laťka," uveď Li-
pa.

Pokud se někdo probojuje
aŽ na p ebor Moravy či Slez-

ska, tak spokojeny rozhodně
musÍ b t i s bronzovou. me_
dailÍ.

To určitě plati i v p Ípadě
juniora Jakuba Zarovce' jenŽ
ve dvousetmetrovém sprintu
utočil na stupně 'vítězti 

aŽ ze
t etÍho běhu. Nakonec zaostal
zaletošnÍm maximem o pouhé
dvě setiny a čas 23,06 sekundy
má svojihodnotu.

To samé se dá íct i o Davi-
du Herkovi, jenŽ završil ho_
doninské bronzové hody ča_
sem 2:04,Llminuty.

. Těsně pod podiem skončila
Adéla Herzánová. Ve finále
běhu na šedesát metrri p eká_
Žek obsadila skvělé čtvrté
místo v novém oddÍlovém re-
kordu 10,03 vte iny' kter: jiŽ
letos j ednou vylepšila.

Bramborovou placku si od-
vezla také Zdenka Hlaváčová,
která si vytvo ila osobnÍ ma_
ximum na t i kilometry ča_
sem 12:17,75 minuty.

Páté místo zÍskal sprinter
ond ej Kuče ik, kterému na
bronz stačilo běžet o pět setin

rychleji, tady je ale čas 24,42
sekundy rozhodně pod moŽ-
nostmi hodonÍnského závod-
nika. Naopak za vyzvednutÍ
stoji vl kon Michaely Knotko-
vé. Tato mladší Žákyně soupe_
ila s o dva roky staršími zá-

vodnicemi a v běhu na t i sta
metrri obsadila skvělé šesté
místo za čas 45,48 sekundy,
kter: je nov: m okresnÍm re_
kordem mladšich Žáky .

Vedoucí vypravy AK Hodo_
nín Lukáš LÍpa nezapomněl
vyzvednout i osobnÍ rekordy,
které si pod st echou brati_
slavského Elánu p ipsali další
borci v dresu hodonÍnského
atletického klubu.

Darina Dvorská si v rozbě_
hu na šedesát metr Žen vy_
lepši]a osobnÍ rekord na 8,76
sekundy. Ve finále ji pak v _

kon 8,89 sekundy vynesl sed-
mé misto.

Patrik Sasínek obsadil mezi
dorostenci v závodě na t i ki_
lometry deváté mÍsto, Kate i_
na Korvasová skončila desátá
meziŽákynémi v běhu na osm
set metr .

Ve stejném závodě obsadila
Karolina Blablová patnáctou
p Íčku, Jozef Polák byl mezi
Žáky celkově dvan ácť, .

Jakub Skojec obsadil v bě-
hu na oms set metr t ináctou
p ičku zavykon 2.35,83 minu-
ty. Cesta olivera lí.jíŽe a Ka_
te iny Borotové skonči]a jiŽ
rozbézich žactva. lq 
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