
Hodonínské atletky ovládly třetí kolo první ligy
Ženy Al( Hodonín se díky domácívýhře posunuly na celkové druhé místo. Muži obsadili nastadionu U červenýóh domků čtvrtoú příčku
LrBoR KopL 4+-1 .'L-zIL,,

Hgdonín - Hodonínské atlet-
ky se p iblíŽtly baráŽí o nej-
vyšši soutěŽ. Závodnice slo-
váckého celku dokonale vyu-
Žily ve t etim kole prvnÍ lisy
muŽri a Žen domácÍho pro-
st edi a po skvělém kolektiv-
nim vykonu zvÍtéztly souč-
tem L82 bodti p ed sousední
B eclavÍ, která nasbÍrala o
patnáct bodti méně. T etÍ
škončita na stadionu U Čer-
venych domk opava. DÍky
vítězstvÍ se Ženy AK Hodonin
usadily na celkovém druhém
mÍstě. Ve vedeni je stáIe Lo-
komotiva B ec1av.

MqŽi si oproti minulému
kolu o jeden stupinek pohor-
šili, ale i tak je čtvrté mÍsto ve
t etÍm kole.skvělou vizitkou.

P i absenci některych opor
podlehli Lípa a spol. pouze ví-
těznému celku, Sokolu opava,
(I74 bodri), druhé Moravské
Slávii Brno (173 bodti) a t etí
AK Olomouc (160 bodti). Do-
máci borci urvali p ed vlast-
nim publikem celkem t47 bo-
dti.

,,TěŠÍ mě, Že se do tymu za-
členili i mladi odchovanci a
druŽstva se tak naplnila do
posledního mÍsta. Zanás star-
tovaIo čty iadvacet muŽri a
dvaadvacet Žen, což je maxi-
mum," uvedla opora AK Ho-
donín Lukáš LÍpa.

Ten objasniI i systém bodo-
váni, kter1 neni některym
p íznivcrimjasny.

,,Mnoho lidÍ se mě ptá .na
systém bodováni, ktery roz-
hoduje o vysledku v jednotli-

vych kolech a celkově. V jed-
notliv: ch kolech bojujÍ jed-
notlivÍ závodnici v disciplÍ-
nách, kdyŽ podle po adí ziská
vitézjedenáct bodri, druhy de-
vět. A tak to jde aŽ po desáté
místo, za které je jeden bod.
Součet bodti urči po adÍ v ko-
le, kde jednotlivá druŽstva ob-
ďrŽi opět podle po adÍ tzv.
hlavni body. Zaprvní mÍsto je
jich osm' za druhou p Íčku
sedm a dále se jde po jednom
bodu dolti. Součet hlavnich
bodťt po čtyrech kolech určí
celkové po adi. P i rovnosti
hlavních bodri rozhodne vyšši

počet těch pomocnych v souč-
tu čty kol," objasnil systém
bodovánÍ Lipa mladši, ktery je
zárov e statistikem hodonÍn-
ského celku.

T etího kola první ligy
muŽ a Žen se z častnilo 307
atletri, kte i se p edstavili v
574startech.

,,Tak velky počet startujÍ-
cÍch jsem nečekal. P ece jen se
závodilo ve státni svátek a
mnoho lidí vyuŽilo prodlou-
Ženého vÍkendu a odjelo na' 
dovolenou. Na druhé straně to
prospělo kvaIitě závodťI,"
pravil manaŽer a trenér ho-

donínského klubu Zdeněk LÍ-
pa.

o kvalitě závodu svědčí i
celkové v sledky, kde padlo.
dvanáct rekordri stadionu.
Mezi nejhodnotnějši pat í
zlepšení ve sprintech na sto a

' dvě stě metrri.
V nejkratším muŽském

sprintu na sto metrri proťal cí-
Iovou pásku v čase ].0,50
sekundy vtaaimÍr Šimit<. S1o_
vensky atlet tak zÍskal pro
Hodon Ín drile Žité bo dy.

Na dvojnásobné trati zvláďI
Slovák Rornan TurčÍni zaběh-
nout čas 2I,37 vte iny.

ovnrnÁr onuHÝ. známému hodonínskému atletovi Lukáši Lípovi vítězstvÍv domácím prost edí uniklo.
V dálce skočil 97 cetÉimetr , ve troiskoku uletěl l4'l2 metru. Foto: Archiv Lukíš Lípa

,,Žedny čtvrtečnÍ běh neo- nemocného Jind icha Goiše,
vlivnil nep Íznivy vÍtr. Nao- JakubaŽurovce' kterého trá-
pak na stadionu panovalo spÍ- pí koleno' nebo ond eje Spa-
še bezvěttÍ:' upozornil LÍpa zíeta, kter1 odjel na dlouho
mladší. plánovanou dovolenou. Po-

Z domácich závodnÍk do- kud by tito závodnÍci byli k
kázal posunout rekord stadi- dispozici, měIi bychom opět
onu v běhu na patnáct set me- ambice na stupně vÍtěztl.I tak
trri Filip Sasinek. Tomu nyni všem pat í velh dik za to, Že
pat Í rekord mezi dorostenci upravili své pIány na dovoIe-
zavykon 4:06,86 minuty. né a závodu Še zučastnili. Pri-

,,Poděkovat ale musíme spěli k bodovému zisku druŽ-
vŠem závodnÍkrim. SoutěŽe stev," pravil kouč Zdeněk Li-
druŽstev nejsou jen o jednot- pa.
livcich, ale kaŽďy bod se počÍ- PoslddnÍ ligové kolo se ko-
tá. U muŽ mě mrzi absence ná na konci srpna v olomouci.

3. kolo první ligy Ínuž a žen (Hod'onín)
Ženy: Zdena Bez šková (8. místo trojskok - 1o,o3 m), IVeta Bučková
( . místo disk - 34,74 rn), Paula Habovštiaková (1. místo 800 m -
2:L4,IL min, 1. místo 400 m - 5 ,17 s),ZuzanaHaunoldová (10. místo
kladivo - 28,33 m), Adéla Herzánová (7. místo 100 m p . - 17,60 s),

Monikachlebiková (1' místo tyč - 373cm,8. místo 400 m p . _7L,64
s), Tereza Korvasová (1. místo 1 500 m - 4:40,75 min - okresní rekord),
Jana Kadlecová (4. místo 5000'm - 20:35,54 min), Lenka Kršáková G.
místo 100 a 20o m - L2,o9 s, 24,73 s), Lucie Krtiěková (2. místo v1ška
- I73 cm, 6. místo trojskok - 10,41 m - oddílov1 rekord), Lenka
Ktichlerová (8. místo kladivo - 3I,62 m;9,57 m), Jana Myrmusová (2.

qrísto disk - 38,90 m), Vendula opletalová (2. místo trojskok - 11,15 m),

Veronika Paliěk ová (2. místo 100 m - L2,28 s), Alena Pejšková (I. mís-
to disk - 40,92 m, 6. místo oštěp - 37,2o m), Andrea7,apalová (6. místo
4oo m - 6L,6I s), Lucie Žurkovh (q. místo 1oo m - 13,00 s, 8, rnísto 2o0
m - 26,71 s), 4x 400 m (Sedlá ová, Korvasová,Zapalová A., Zapalová E.)

- 4:L4,95 min - 4. místo.
Muži: Dominik Bartoník (10. místo 800 m - 2:10,50 min.), Ji iBroŽ(.
(14. místo 5 km - L7:42,52 min), Vojtěch čech (8. místo 110 m p .'-
17,27 s), Luděk Durdtik (8. místo 5 km - 16:37,97 min), David Herka (7.

místo 800 m - 2:02,63 min.), MaÉin Hošek (12. místo oštěp 42,08 mJ,

Dominik Kubalák (4. místo 800 m - L:57,36 min., 5. místo 400 m -
50,49 s)' Lukáš Lípa (2. místo dálka a trojskok - 697 cm a L4,L2 m),

Karel Mazálek (I0. místo dálka - 579 cm), Radovan Pauer (2. místo
disk - 49,82 íÍl,4:. místo koule - 15,01 m), Karel Pešák (8. místci kladivo
- 36,97 m), Filip Sasínek (3. místo 1500 m - 4:06,86 min, 8. místo 400
m - 51,84 s), Vtadimír šimit (1. místo 1oo m - I0,5O s,2. místo 2OO m
- 2L,5o s), Ji í škrobák (13. místo 5 km - L7:38,93 min), Michal Tiš-
novslq (5. místo v1ška -L87 crn,7. místo trojskok -L3,o6m), AloisZa-
pata (I0. místo v1ška -I72 cm), Jakub Zapala (6. rnísto v1ška -L87
cn'i), 4x4oo m (Sasínek F., Herka, Sasínek P., Kubalák D.) 3:3I,99 min.

- 3. místo,4xl00 m (!(ubalák D., l(uče ík, Zapalal., Lípa) 44,83 s - 5.
místo.


