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Hodonín HodonÍnští atleti
vstoupili do halové sezony
správnou nohou. Během dvou
t dn dokázali svě enci trené-
r Slezáka a Lipy t ináctkrát
p epsat okresní tabuIky.

Jako prvnímu se to povedlo
na ve ejnych závodech v Praze
Zde ku D Ímalovi, ktery na
t ísetmetrové trati vylepšil ča-
sem 37,70 okresni rekord v ka-
tegorii do dvaadvaceti let.

o dva dny pozďěji vyjela po-
četná hodoninská vyprava do
bratislavské haly Elán, kde se
konal mÍtink MládeŽnická at-
letika _ brána k oIympiádě. V
hlavnÍm města Slovenska
padlo celkem deset okresních
rekord . Nejvíce jich vylepšili
'dorostenci. Lo sky Žák Jakub
Žurovec zabéhl na trati dlouhé
t i sta metrri nejlepši čas okre-
su 37,26 a p ipsal si v závodě
vyborné t etí místo. Další ma-
ximum p idaI na trati pět set

metr Dominik Kubalák.
okresni tabulky vylepšili i
Jind ich Goiš (600 m' 1:45,05
min) a Štďeta dorostencri na
čty ikrát dvě stě metr (Kuba-
1ái(, DŽuba, Palička aŽutovec'
1:38,30.).

Další okresni maxima vy-
lepšil v kategorii žáktt Patrik
Sasínek (600 m' I:4I,37 min),
Filip Sasínek (800 m, 2:07,84
min) a ve vrhu koulí mladší
ŽákJosef PoIák.

V Žensk ch kategoriich p i-
spěla do sbÍrky Žákyně Kate i-
na Korvasová (600 m, 2:01,18
ffih, 1,000 m, 3:06,38 min) a do-
rostenka Kate ina Hoťtrková,
která zvl,ádla dvě míIe za
t2:43,72 minuty. okresnÍ re-
kord vytvo ila také ve skoku
vysokém Lucie Krtičková. Na-
dějná v ška ka p ekonala vy-
konem 169 centimetr Žensky
rekord do ďvaadvaceti let. Ten
vŠak WdrŽel pouhych čtrnáct
dni. Krtičková jej p ekonala o
jeden centimetr na mÍtinku v

Hustopečich. PoslednÍ zápis
do okresnich tabulek si p ipsď
na neděInÍm mezinárodním
mitinku v Bratislavě Dominik
Kubalák, ktery zlepšil rekord
svého bratra v běhu'na čty i
sta metrťr.

V neděIi se také uskutečnil
první dílMistrovstvÍ Moravy a
Slezska v hale. V Olomouci se
p edstavila čtve ice hodonín-
skych vrhač . Hned trojÍ za-
stoupeni měI Atletick klub
Hodonin v kategorii Žen. Nej-
lépe si vedla Jana Myrmusová,
která své čtyrkilové náčini po-
sIala ďo vzdáIenosti 9 ; g|metru
a obsadiIa konečné páté misto.
Za ni se se adily koleryně z
klubu Lenka Ktichlerová (6.
místo, 9,50 m) a Zuzana Hau-
noldová (7. místo, B,77 m). V
kategorii dorostenc si osobni
maximum vylepšil Prokop Vy-
skočil a vykonem IL, 52 m se
za adi] na desátou p ičku. Mi-
strovstvi Moravy a Slezska
pokračuje v sobotu.


