
Stafeta dorostu obhájÍla titul
Hodonínští atleti přivezli z mistrovství Ceské republiky dořostu a juniorů sedm medailí
LIBoR r(oPL P"Gt. .

Hodonín - T i mistrovské ti_
tuly, stejn: počet st Íbrnych
medailí a jeden bronz. Tako_
vá je bilance mladych hodo-
nínsh ch atletri, kte í se o vi-
kendu z častnili MistrovstvÍ
České republiky dorostu a ju-
nior . Národní šampionát
hostil stadion na praŽském
Strahově.

Sobotní program šampio-
nátu mládeŽe otev eli chodci,
kde ve startovnim poli obha-
jovali své zLatoa st íbro zhaly
i hodonÍnšti Filip Veselouš a
Ji Í Skalka. Tito mladi chodci
potvrdili pověst velkych ta_
Ient a v kategorii dorostu si
stejně jako v hale došIi pro
prvnÍ dvě místa. Titul,na pět
kilometr chrize obhájit v
okresním rekordu 24:L0,78
minuty Filip Veselouš. oddi-
Iovy koIega Ji Í Skalka zao-
stal zavitézem o necelych de_
vět sekund. T etÍ v po ad'Í, Ja_
kub Zecha z Haví ova, došel
do cÍle s vÍce neŽ dvouminu_
tovym zpožďénÍní.

Stejně jako chodci p ijela
do Prahy obhajovat své pozice
i Teteza Korvasová, která v
hale ziskala nečekané dva ti_
tuly mistryně České republi_
ky. Tentokráte se na hodo-
nínskou závodnici soupe ky
nachystaly kvalitně a Korva_
sové nic nedarovaly.

V sobotnÍm závoďé na pat-
náct set metr obsadila talen_
továná závoďnice skvělé dru-
hé mÍsto, kdyŽ jiporáŽkuzha-
ly vráttla závodnice Spartaku
Praha 4 Moira Stewartová.
Korvasová v okresnírrt rekor-
du dorostenek 4:45,97 minuty
ztrattla na vÍtězku dvě a p l
vte iny. Svoji druhou medaili
ziskala Korvasová v neděI_
ním závoďé na t i kilometry.
Vylepšeny osobní rekord o
čtrnáct vterin (10:2L,74 minu:
tv) ji nestačil na dvojča-
tazUSKPraha Elišku a
AneŽku Drahotovy,
které patrÍ k našim 

:i

vytečn m repre-
zentantkám p e_

devšÍm v chtizi.
PrvnÍ jmenova-

ná zvÍtézila v čase
10:11,58 minuty, druhá ze
sester zaostala o necelé dvě
vte iny.

v sobotnÍm programu se
p edstavili i dalŠÍ čIenové AK
HodonÍn. Jakub Žurovec za-
klekl do blokti nejkratšÍho
sprintu na sto metrri. Žurov-
covi p inesla nejrychlejšÍ
startovní reakce postup do fi-
nále v novém osobnim rekor-

du 11,16 sekundy. Žurovec ve
finále svrij čas ještě vylepšil,
na medaili to však stále ne_
stačiIo . Závodnik slováckého
celku nakonec skončil páty.
,,No medaili p itom stačilo re_
lativně málo, bronz zajišťoval
čas 11,10 vte iny," ekl zá-
stupce hodonÍnského klubu
Lu}ráš LÍpa.

Žurovcova oddilová kole-
gyně Lucie Žurková bojovaIa
o co nejlepšÍ umístěni na stej_
né trati mezi dorostenkami.
,,BohuŽel Lucka zaostala za
sv:Ím osobnÍm rekordem o
čty i setiny a rozběhovy čas
L2,95 vteriny ji na finále ne-
stačil," uvedl LÍpa.

V součtu časri obsadiLaŽur-
ková solidní patnácté mÍsto.

JednÍm ze dvou zástupcti v
sektorech technick ch dis-
ciplín byI Zdeněk Ščudla.
Ten nejprve nastoupil v
koula ském sektoru,
kde jej tak nelimitoval
nedávno zranény loket,
a také se mu tam da ilo
Iépe neŽ později v oště-
pu.

,,V kouli p edvedl

Ščudla dru_ h nej-
Iepši vykon letošniho roku
13,BB metru, coŽ mu mezi do-
rostenci vyneslo konečné
sedmé mÍsto. 'Následně v
oštěpu p idal čtrnáctou pozi-
ci za vykon 42,26 metru," in-
formoval Lípa.

Nad p ekážkami se p ed_
stavil junior Vojtěch Cech.
Vícebojarsky specialista si v
prudkém protivětru doběhI
pro oddilovy a osobní rekord.
Sto deset metrri dlouhou trať s
deseti umělymi p ekáŽkami
prolétl za 16,19 sekundy, coŽ
mu stačilo na konečné osm_
nácté mÍsto.

V sobotnÍm programu se
snaŽili zrozbéhti postoupit ta-
ké béŽci v závoďech na čty i
sta a osm set metrri. oba zá-
stupci AK HodonÍn, Filip Sa-
sinek i David Herka, si zajis-
tili postup mezi nejIepšÍch
osm závoďnÍk .

Zatímco Sasinek ovládl
rozběh za pohodlnych 2:0I,79
minuty, David Herka postou-
pil aŽ na čas vykonem 2:02,2,0

minuty.
V běhu na čtyri

sta metrri doros-
tencri pak ,hladce
do finále postoupil
také čtvrt z haly,
Jind ich Goiš,
ktery mohl ve fi-
náIe pom: šlet na

medaili. Bez šancÍ
na cenny kov nebyl

ani junior Dominik
Kubalák. Ten tento-
kráte nepoko il pa_
desátivte inovou
hranici.

oba závodnici se
tedy p edstavili v
neděInim finále. Lé-
pe se da iJo Jind ichu

Goišovi, ktery potvrdil
rostoucí formu. opět si

vylepšil osobnÍ maxi_
mum a stal se teprve t e-

l tÍm hodonínskym atletem,

dilFilip Sasínek. Po halovém
titulu na osm šet metrri pat í
hoďonÍnskému závodnÍkovi
také venkovni primát, kter
zÍskď za čas l:54,79 min.

Druh z hodonínsk1 ch zá-
vodník , David Herka, obsa-
dil osmou p Íčku. V rozbězÍch
dvousetmefuového' sprintu
postoupil do finále Jakub Žu-
rovec, kterl zaostal za svl m
IetošnÍm nejlepším časem o
pouh ch šest vte 'in. Do finále
šel z šestého místa. ,,P edcho-
'zÍ starty jgj ovšem stály hodně
sil a ve finále si o jedno místo
pohoršil a v konem 22,96
sekundy obsadil pěkné sedmé
místo," eklLípa.

Lucie Zurkové nestačil k
postupu do fináIe ani osobní
rekord 26,54 s. Mladá sprin_
terka skončila jedenáctá.

Pouh ch šestapadesát cen-
timetr dělilo od finále diska-
e Marka Mikesku. Tomu k

postupu nestači]o ani poslat
jeden a pul kilograma vážici
náčiní na hranici nového
osobnÍho maxima 35,18 met-
ru. Celkově obsadil povzbudi-
vé ďesáté místo.

Vrcholem národního šam_
pionátu byla bezpochyby ob_
hajoba titulu ve štďetě na čty_
ikrát čty i sta metr . oproti

lo sku nahradil Dominika
Kubďáka' kter" postoupil o
kategorii v še, Jind ich Goiš,
a Martina Paličku zase David
$erka. Společně s Jakubem
Zurovcem a Filipem SasÍn-
kem tak dorostenci svedli tu-
h boj p edevším se štďetou
Vítkovic.

,,Loni na titul stačil čas
2:27,99 minuty' Letos druhá
štďeta VÍtkovic běžeIa v teč-
nych 2:27,06 minuty. NaštěstÍ
naši kluci byli ještě rychlej-
ší," radoval se kouč Zdeněk
Lipa. HodonÍnští dorostenci
tedy obhájili svtij titul z mi-
nulého roku a časem 2:26,43
minuty wlepšili okresni re_
korď dorostu i muŽri.

,,Na závody se všem poda_
ilo wladit formu na v bor-

nou, témě všichni si vytvo i-
li osobní rekordy nebo závo-
dili na jejich hranici. Žurko-
vá, Korvasová, Sasínek,
Šeuau, nn*eska jsou p itom v
dorostenecké kategorii letos
pqprvé.Jejich chvíIe by měly
p ijit p Íští rok," pravil LÍpa
starší.

,,Dominik Kubalák měl bo-
huŽel v prriběhu sezony ne_
p íjemné zraněnÍ kobrÍku, coŽ
se bohuŽel projevilo v p ípra-
vě. I tak zaslouŽi jeho v kon
pochvalu' Stejně jako v kony
všech našich závodníkri," do-
daluznávan1 trenér.

JiŽ p ÍštÍ t den odjedou bo-
jovat o další v borné umístění
žáci a žátkyně. Jejich mistrov-
stvíhostí olomouc.

:'!:,li kter zvIáďI zaběhnout,i čty i sta metrri pod pa_
''*Ťíi;.l d V stéo-xi. vte iny

l',.',, ]','iun skvělé
druhé misto.
, V závoďějunior
nenašel Dominik

Kubalák dostatek sil
na zlepšenÍ a čas 50,59
sekundy mu stačil
na Šestou príčku.

V dalším finále
sepedstavilip1-
ka i. Svoji letošnÍ
suverenitu potvr-


