
V Třinci ZáŤilÍ hlarrně SprinteřÍ
Hodonínští atleti sl<ončili ve druhém kole první ligy druŽstev třetí. Ženy byly druhé
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Hodonín Nejlepšího umís-
těnÍ Za posledni t' i roky do_
sáhli v prvnilizemuŽi AK Ho-
donin. Závoďnici slováckého
celku skončili ve druhém ko-
le, které hostil T inec, za cel.
ky opavy a Moravské Slavie
Brno t etí. ŽenámvÍtězství ve
Slezsku uniklo o pouhy p l
bod, o ktery podlehly celku
Olomouce.

Hodoninští záv oďníci wj eli
,na sever Moravy dob e nala-
děni z pcivedeného začátku se-
zony. Zeny potvrdily dobrou
formu a po druhém kole jim
pat Í skvělé druhé mÍsto. MuŽi
si polepšili a společně s B ec-
lavi a olomouci se dělÍ o treti
aŽpátémísto.

,,Píky tomu, Žemáme nejví_
ce pomocnych bod , jsme za-
tim na t etí p íčce. Za tri kola
jsme nasbírali celkem 272 po-
mocnych bodri, zatimco Olo-
mouc jen 270 a Breclav 269. Je
to ale vyrovnané a ďrileŽitějši
je, že jsme se vzdálili šesté
Univerzlté Brno, p ed kterou
máme uŽ čty bodovy náskok,
coŽ jsou čtyri umÍstěnÍ v ko-
lg," uvedl kapitán muŽského
celku Lukáš LÍpa 
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v T inci se ve vyborném
světle p edvedIi hlavně sprin-
te i. Zi,ákyné Veronika Pďič-
ková p ijela do Slezska otesto-
vat svoji formu, kdyŽ se p ed_
stavila ve sprintu na sto a dvě i
stě metr . ,,Loni tuto trať bě-. 

'

Žela jednou a byl Z toho čas
12,66 sekundy. V T inci jiŽ v
rozběhu dokázala zaběhnout
L2,Ž5 vte iny, které ještě ve fi-
nále vylepŠila na I2,I9. TÍmto
vykonem obsadila mezi Žena-
mi druhé místo," pronesl LÍ-
pa.

Paličková potvrdila' svoji
vykonnost na dvojnásobné
trati. V závodě na dvě stě met-

'' rti jÍ čas 25,33 vte iny Vynésl
druh okresní rekord své ka-
tegorie.

Da ilo se i dalšim sprinte-
rrim. Jakub Žurovec si vylep-
šil ve sprintu na sto rnetr své

'maximUffi, které má nyní
hodnotu IL,2I sekundy. Na
dvousetmetrové trati zaostal
hodonÍnsky záv oďnik za svym
maximemot ináctsetin.

Talentovany běŽec pak v1 - '.

razné pomohl hodonínské šta_

NEZKLAMALA. MIadá hodonínská sprinterka Lucie Žurková skončila
v závodě na dvě stě metr desátá. Foto: Darina Dvorská

fetě. Žurove. .nor.čně s Kuba-
Iákem, Kuče íkem a LÍpou vy-
Iepšili v závodě čty ikrát sto
metrri jedenáct let staré
okresni maxinqum o témě
čtyri ďesetiny'. '1 
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Absolutní okresni rekord v
muŽské kategorii p idala dru_
há štďeta. Ta ve sloŽeni David
Herka, Filip SasÍnek, Jind ich
GoiŠ a Dominik Kubalák
ubrala p'il vte iny z lo skéhp
čásu dorostenecké štďety.
Nyní má rekord hodnotu
3:27,49minuty.

okresnÍ rekord wlepšila v
kategorií Žen do dvaadvaceti
let Lucie Krtičková. Hodonin_

ská v: Škarka p ekonala 168
centimetrri a obsadila druhé
misto. ,,Je to její letošnÍ nej-
lepší vysledek, "' ekl Lipa.

oddÍIové rekordy p idali
Vojtěch Čech ve skoku- o tyČi
juniorri a p ekáŽká ka Adéla
Herzánová. ,,Mladí atleti nás
znovu podrŽeli. Jsem moc rád,
Že se u nás rodÍ nová genérace
vybornych atlet , kteri snad
budou našimi nástupci:' pro-
nesI Lípa. T eti kolo prvnÍ lÍ-
gy muŽ: - a Žen hostí na svém
stadionu hodonÍnŠti atleti ve
státní svátek. Závoďy se na
stadionu U Cervenych domk
konaji 5. července.


