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REGION Na konci nora
se konalo Mistrovství České
republiky dorostu a juniorri v
hale. Hodonínskym atletrim to
pffneslo hned několik obrov-
skych rÉspěchri. Sbírka čty
titulti a k tomu dvě st íbra
hovo í za Yše.

Největším spěchem celé
vypravy je bezpochyby vykon
Veroniky Paličkové. Svě enky-
ně Zde ka Lípy nejen dokázala
ovládnout rozběh na 60 met-
ru dorostenek, ale v následném
finále vylepšila témě 34 let
stary česky rekord Mileny Tebi-
chové, která v roce 1979 běžela
rovnych 7,50 sekundy. Veroni-
ka tento čas zlepšila na 7 ,46 s a
tento q kon je letos zatím t etí
nejlepši na světě dle žeb íčku
All-athletics. P ed ní jsou jen
vrstevnice Irene Ekelundová ze
Švédsk a (7 ,32 s) a Američanka
Hannah Cunliffeová (7,44 s).
Tento vykon má velkou hodno-
tu i mezi ženami. U nás zaběh-
ly šedesát metr rychleji jen
dvě závodnice, a to novope-
čená rekordmanka V kategorii
žen Kate ina Čechová (7 ,24 s)
a Barbora Procházková (7,33
s). obě tyto závodnice p itom
splnily limit na seniorské halo-
vé Mistrovství Evropy, které se
o víkendu konalo Ve švédském
GÓteborgu.

Své vedení V českych tabul_
kách potvrdila i na dvoustovce.
Zde se sice českému rekordu

Hany Benešové (24,03 s) zatím
nep ibližil.a, ale i tak skvěly
osobní rekord 24,68 s Znamenal
druhy titul a historicky sedmy
nejrychlejší čas mezi dorosten-
kami. Druhá závodnice ZdeŤka
Seidlov á zaostala o ti desetiny
(24,98 s).

Své tabulkové postavení potvr-
dil i Filip Sasínek. Svě enec
Antonína Sleziíka po tydenním
uŽíváni antibiotik na zlepšení
svého letošního českého rekor-
du sice nemyslel, ale titul se jevil
jako povinnost. Tak se také sta-
1o. Ve'finále běhu na 1500 metru
si jasně s náskokem témě deseti
sekund doběhl pro titul. I tento
vítězn ' čas 4:10,58 minuty by
stačil na nejlepší vykon V Čn.
Ten ovšem drži Sasínek českym
rekordem 3:55,35 minuty. Na
dvojnásobné trati, kde byl tabul_
kově také největším adeptem na
vítězství, bohužel doplatil na str-
kanici na startu 4 Po p edčasném
vyšlápnutí p es čáru se musel
poroučet do šaten. Ušet ené síly
ovšem na nedělní patnáctistovce
byly znát.

Sv j ,,dabl" pfijela do Prahy
obhájit Tereza Korvasová. Plán
se povedl tak napril. V sobot-
ním závodě na 3 km dorostenek
nenašla' p emoŽitelku, kdyŽ zví-
těz1|a časem 10: 18,I2 minuty,
tedy o deset sekund rychlej i než
p edchozí rok. Lépe V katego-
rii dorostenek dokázalo V his-
torii běŽet pouze dvanáct běž-

ky . Druhé závodnici Veronice
Siebeltové nadělila více jak 11

sekund. V neděli se pokoušela
obhájit titul i na poloviční trati.
BohuŽel skvěly čas z trojky stál
sfly a Tereza prohrála s Vero-
nikou Kupkovou (Pardubice),
která vede i české tabulky. I tak
je st íbro za čas 4:50,38 minuty
vybornou vizitkou této hodonín-
ské závodnice.

Tabulky p episovala i Natálie
Kolajová. V sobotním rozbě-
hu na 800 metr pošet ila síly
a postoupila p ímo Z druhé-
ho místa za čas 2:27 ,71 minu-
ty. Podle p edpoklad p ineslo
nedělní finále líty boj o titul.
Nakonec Ve finiši i díky své
drobné taktické chybě podleh-
la Elišce Nerudové z olomou-
ce. I tak časem 2:12,46 minuty
vymazala Z okresních tabulek
Sylvu Skabrahovou a v histo-
rickych tabulkách Čn běželo
rychleji tak pouze osm závod-
nic. Yítězka Nerudová zaběh|a
2:l2,l0 minuty a i tetí Klríra
Kola íková Z Plzně p edvedla
skvěly vykon 2:14,93 minuty.
o tom, jak kvalitní vykony to
jsou svědčí i to, že by tyto t i
závodnice braly první t i místa
i o kategorii vyše (vítězka juni-
orek Linda Mejst íková měla
vysledny čas 2:21,57 minuty
- pozn red.).

Trochu sm ly měla vyška ka
Kate ina Fialová. Po cely prťl-
běh Sezony atakovala vyšky nad

hranicí 160 cm. Bohužel v den
šampionátu se jí nevedlo nejlé-
p , a vykonem I54 cm obsadi-
la dělené šesté místo. Na bronz
p itom stačilo ,jen" 159 cm' na
stffbro 164 cm a zlato bralo 167
cm.

ostatní závodnici ztistali
Za hranicemi finále. Ani novy
okresní rekord na 60 metru 7,2I
s nestačil Jakubu Žurovcovi na
lepší neŽ sedmnácté místo. Finá-
le p itom ,,Iežeto" na hranici
7 ,I2 s. Na dvoustovce byl postu-
pu b\íž. omezeny počet drah na
ovále však zajistil finále pouze
pěti sprinterum a tak za další
vylepšení okresního maxima na
22,76 s si z pražské haly odve-
z1 nakonec osmé místo. Na cel-
kovém t ináctém místě skončil
mezi dorostenci ond ej Kuče ík.
Šedesáti metrovy spri nt zvLádl za
7,48 s. Na postup do finále bylo
nutné zaběhnout7,35 s. Do finá-
le se nepodíval bohužel ani jeden
čtvrtkaÍ. B|íž z dvojice junioru k
tomu měl Jind ich Goiš. Časem
5I,02 s obsadil celkové desáté
místo. Dominik Kubalák si za
5I,71 s odvezl t ináctou p íč-
ku. V kategorii dorostencti sta-
čil ond eji Džubovi čas 55,16 s

na celkové jedenácté místo. Na
finále bylo pot eba zaběhnout
53,17 sekundy. Yzdá|en finále
skončil i David Herka. V běhu
na 800 metr junioru obsadil
celkové sedmnácté místo časem
2:05,55 minuty. CIop, LL)NatáIle Kolajová (vlevo) a Veronika Paličková. Foto: archiv AK Hodonín


