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Terezo Korvosovti řtvrtrú no Světovém pohrÍÍU Ye Írontouzském Gop
REGION _ Atletce hodonín_
ského AK Tereze Korvasové se
sice nepoda ilo probojovat na
Mistrovství světa dorostu do
ukrajinského Doněcku, za to
ale dostala pozvánku k jinému'
neméně zajímavému reprezen-
tačnímu startu.

Francouzské alpské městeč-
ko Gap hostilo závod Coupe
du Monde Jeunes de Course en
montagne, což m žeme volně
p eložit jako Světovy pohrír V
běhu do vrchu kategorie dorostu.
Závod konající se za pÍíznivého
počasí p ilríkal na start celkem
patnáct druŽstev dorostenc , a o
dvě družstva méně dorostenek.

Pro co nejlepší umístění muse-
ly dívky absolvovat jeden okruh
měffcí 2600 metr s p evyšením
I70 metr , kde první polovina
trati byla do stoupání, druhá kle-
sala směrem k cíli. Dorostence
čekala trať čítající dva okruhy,
tedy dvakrát tolik co pro dívky.

Tereza si v konkurenci evrop-
skych soupe ek doběhla pro nej-
lepší umístění z českého tymu,
a to pro čtvrté místo. Zvítězi-
la závodnice z Turecka Burcu
Subatanová časem 13:24 minu-
ty, druhé místo obsadila polská
závodnice Magdalena Diaso'
vá časem 13:38 minuty, D& t etí
pozici finišovala Georgia Gar-
nerová z Walesu v čase 13:47
minuty a jen 2 setiny sekundy
za ní doběhla právě Tereza Kor-
vasová (13:49 minuty). Nejlep-
ší z česk ch dorostencri byl na
dvanáctém místě klasifikovany
Dominik Kubec.

T íčlenné družstvo českych

reprezentantek skončilo celkově
na 7. místě, trojlístek českych
dorostenc o jednu pozici h e,

tedy na osmé pozici. V pffštím
roce se Ve městě Gap uskuteční
Světovy pohrír v běhu do vrchu
junioru a dospělych.

O Druhé hodonínské že|ízko
Y ohni _ Veronika Paličková'
skončila jedenáctrí v Evropě
mezi juniorkami. Hodonínská
sprinterka dosiíhla na další skvě-
I spěch svojí kariéry. v ital-
ském Rieti se konal od 18. - 2l.
července Evropsky šampionát
junioru a juniorek. Mladá svě-
enkyně kouče Zdelka Lípy Se

nominovala pro tento závod, i

kdyŽ věkem spadá ještě do kate-
gorie dorostenek. v pffmém
souboji se tedy musela utkat se
soupe kami o dva až ti roky
staršími. Svého cíle postoupit
Z rozběh do dalších boj se
zhostila s vervou a ze čtvrté-
ho rozběhu postoupila pffmo ze
t etího místa do semifinálov1 ch
boj vykonem 11,90 sekundy.
V součtu všech postupujících jí i
tak skvěly vykon stačil ,,až" na
šestnácté místo v po adí. Společ-
ně s Veronikou postoupily i další
dvě české závodnice, a to Marti-
na Černochová a KlfuaSeidlová.
Do dvou semifinálovych běh'i
bohužel opět zasáhl silny proti-
vítr, ktery se závodnicemi pěkně

zamával a vládl poté po cely zby-
tek šampionátu. Ze semifinálo-
vych běh měly finále zajištěny
pouze závodnice z první trojky,
které doplnily dvě s nejrychlej-
ším následnym časem. ,,Vero-
nika v silném protivětru sv j
rozběhovy čas bohuŽel nezo-
pakovala a ve svém semifinále
doběhla osmá. Druhy běh byl
ovšem ještě pomalejší a nakonec
12,13 sekundy stačilo Veronice
na jedenácté místo, což je mezi
staršími juniorkami na Mistrov-
ství Evropy obrovsky rispěch.
Ani finále nebylo nakonec tak
daleko, stačilo ,jen" 12,,03

sekundy," zhodnotil vystoupení
své svě enkyně Zdeněk Lípa. Ve
finále p ece jen Česká republika
zastoupení měla. Klára Seidlová
nakonec dokáza|a Ve finálovém
běhu urvat skvělou bronzovou
placku.

Veronika měla za kol rozběh-
nout také štafetu 4 x 100 metru.

7t dvou rozběhti, celkem tedy
jedenáct štafet, do nedělního
finiíle mohla projít pouze osmič-
ka. Postupovy klíč byl první t i v
běhu a k nim dďší dvě s nejrych-
lejšími časy. Ve druhém semifiná-
le čítaj ícím pět kvartet, rozběhla
Veronika na prvním riseku slib-
ně štafetu a p edávala Kargtině
Hlavatévkontaktusostatríími
závodrucemi. Na etím seku
dop edu posunula českou štafetu
medailistka ze stovky Klára Seid-
lová, která bohuŽeL jIž dďší semi-
finalistce ze stomeffové trati Mar-
tině Černochové kolík nep edala.
Smolně tak česká štafeta uvolnila
místo ve finiíle jiné.

Nadějná atletka z Hodonína Korvasová (52) pi samotném závodě.

,,Je to sm la, holky tot1ž na
finále měly. Ale to je sport, a i to
se někdy stává. Štafety jsou oše-
metná věc a vymezené ízemipro
p edání není Zase tak dlouhé,"
uzavÍel šampionát Lípa starší.

Nyní čeká hodonínské závod-
níky krátká pavza, po které se
opět v měsíci srpnu vrátíke dfině
a v p li tohoto měsíce i k samot-
nému závodéní.

,,NejbliŽšími závody jsou
srpnové atletické čtvnky, které
máme většinou vrhačské a testo-
vací, 17 . srpna je pak chťrze po

poslední kolo I. ligy, o den poz-
ději poÍádáme tradiční Memoriál
Jardy Pelikrína ve sprinterském
trojboji, o tyden později je na
po adu poslední kolo I. ligy, kde
doufrím uhájíme p diová umís-
tění a poslední srpnovy víkend
se koná.v Ústí nad orlicí Mis-
trovství České republiky věkové
kategorie do 22let. Samoz ejmě
celé záĚí a první tyden v ffjnu se
také ještě závodí," nastínll zby-
tek sezony Lukáš Lípa, statistik
a závodník AK Hodonín.
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