
Paličkové chyběla k překonáni rekordu setina
Mladí hodonínští atleti si podmanili mezistátní utkání Česká republika - Maďarsko - Slovensko dorostenců a dorostenek
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Hodonín - Tohle uŽ opravdu
stoj Í za pozornost. HodoninštÍ
atleti zazátlJi na mezistátnim
utkáni Česká republika _ Ma-
dársko - Slovensko dorosten-
c a dorostenek, které hosti]
Hradec I(rálové. Čtyri svě-
enci trenérské dvojice An-

tonin Slezák aZďeněk LÍpa ne-
našli na vychodě Čech- p e-
moŽitele a z pěti start si p i-
psali pět v her; F ičemŽ o dvě
pn/enstvÍ se zasloužlla sprin-
terka Veronika Paličková.

I diky jejim dvěma trium-
f m dokázal v1 běr česh ch
dorostenek na domácÍ ptidě
ziskem 144 bodri zvítězit. Dru-
hé skončily v Hradci mladé
Madárky a t etÍ byly $loven-
ky.

v domácím prost edi v běru
Maďarska, kter: ziskal 155
bodti. T etÍ p Íčku obsadi]o
Slovensko. ,,Celkov m souč-
tem však dokázal domácí re-
prezentační v: běr Maďary
p edčit," uvedl člen AK Hodo-
nÍn Lukáš Lipa.

Nejlepšim vykonem celého
trojutkáni byl běh Veroniky
Paličkové na sto metr . Ho-
donínská sprinterka nenašla
v závodě nejen p emoŽitelku,
ale časem 11,79 sekundy zao-
stala jedinou setinu za čes-
k m rekordem Hany Benešo.
vézroku 1991.

slováckého oddÍlu také ,ostré
kritérium pro start na mis_
trovstvi Evropy juniorri.
,,PnrnÍ prázdninov: měsic tak
bude mit o zábavu postaráno,
protoŽe nyní má limity pro
obě velké akce. AtuŽje to zmi-

ované mistrovstvÍ Evropy do
devatenácti let nebo světov:
Šampionát do sedmnácti let.
Pokud Veronice vydrŽÍ zdra-
vi, má velkou šanci p ekonat
česky rekord," pravil Lipa
mladšÍ.

Své svěrenkyni vě Í i kouč
Zdeněk LÍpa. ,,ByI bych rád,
kdyby se Veronice poda ilo
udrŽet formu aŽ ďo Doněcku,
ktery hosti mistrovstvi Světa
do sedmnácti let. VěŽ Ím, Že má
na to, aby z rozběhti postoupi_
Ia do meziběh a do semifiná-

uŽ by byl v nabité světové
konkurenci opravdu v kon,"
ekl trenér nadějné sprinter-

ky.
Paličková p idala v Hradci

KráIové ještě jedno vitězstvÍ,
kďyŽ v závodě na dvě stě met_
r p eválcovalaz neoblibené
prvni ďráhy soupe ky v no-
vém osobnÍm rekordu 24,56
sekundy.

Na mezistátnÍm utk4ni o
sobě ďe dali vědět i dalši ho-
donínští závodnÍci. Natálie
Kolajová si v závodě na osm
set metr v klidu doběhla ča-
sem 2:14,79 minuty pro vitéz-
stvi.

HodonÍnská běŽkyně, která
jiŽ má jistou učast na mis-
trovstvÍ světa do sedmnáctí
let, nadělila druhé Nikole Šte-

vte inu a pul. Na t etím mÍstě
doběhla Anna Tothová z M;a-
dhrska.

Zatfiočit na linit pro světo_
v] šampionát se opět pokou-
šela v běhu na t i kilometry
Tereza Korvasová. Ta tento-
krát chtěla vytěŽit ze spolu-
práce se Slovenkou lftistÍnou
Hegedlisovou.

Korvasová sice v závodé
zvitézt|a, vylepšeni letošnÍho
maximaztoho ďe nebylo. ví-
tézny v: kon měl hodnotu
10:04,92 minuty. Hegedusová
doběhla těsně druhá v čase
10:05,75 minuty. Treti v cÍIi
Michaela Sedláková jiŽ v: -

raznézaostala.
Z' dalšiho potvrzeného li-'

miír se mohl radovat Fitip
SasÍnek, kter: v závodé na

raznějši konkurenci a dru-
h m nejlepšim časem sezony
3:55,25 minuty se bl 'skl za-
slouŽenl m triumfem. Druh:
závodník z Maďarska Balázs
Juhász doběhl do cÍle v čase
3:59,10 minuty. ,,Filip si tak
pro mistrovstvi světa mtiŽe
vybrat ze splněn:ich limit na
osm set metr , patnáct 'set

metrti a dva kilometry s p e-
káŽkami, " p ipomněl Lípa.

Nyni čeká mladé atlety mi-
strovství České republiky do-
rosfu a junior , které hosti
Jablonce nad Nisou. Národni
šampionát se uskutečnÍ 22. a
23. čerrrna. Hodoninsk1 klub
vyšle do boje hned dvacet ta-
lentovan: ch závodrrikri, kte Í
se pokusi navázat na dosa_
vadní Ítspěšnou sezonl.


