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Atleti z Hodonínska se neztratili
Hned trio zástupcťl

z Hodonínska se pred-

stavllo na mezistátním
utkání atletrj Čn - Ma-
d'arsko - Slovinsko do
22let.KaŽdy z něj bral

medaili.

Il Hynex zornĚr

Hodonín - Sylva Škabra-
hová, Martina Schmidová
a Jaroslav Chlebík. Tak znéIa
j ména reprezentantri České
republiky do zzlet z Hodo-
nínska, která soutěžila na
domácím staďonu v mezi-
státrím mě ení sil mladych
atletti. Nej náročněj ší program
měla Martina Schmid ová,
která se p edstavila na obou
sprinterskych tratích. Zatimco
na dvoustovce se její vítězství

tak trochu p edpoHádďo,
st íbro ze stometrové trati
bylo p íjemn m p ekvape-
ním. ,,Vím, že jsem nepat ila
mezi hlavní favoritky. Na
druhou stranu mé podzimní
časy byly rychlejšineŽu ostat-
ních našich holek, ta]<že jsem
vě ila, že se mi poda í uspět,"
eHa po závodě, v němž

dosáhla čas tz,t8letos dva-
advacetiletá běžkyně, která
v současné době běhá extrďi-
grzaUSK Praha. Na Slovinku
Sitarovou ztratila i desetiny
sekundy.

Ghlebík chtěl skočit víc
Ačkoliv Jaroslav Chlebík

ďorrho bojovď o pruenství
s dalším českym reprezen-
tantem Lukašem Posekanym
a nakonec si p ipsď druhé
místo, nebyl evidentně plně
spokojen. ,,Je to moárá
trochu paradox, ďe na zdejším
staďonu se mi neskáče rnibec
dob e. Je tady totiž špabré
doskočiště, je docela rizké. Na
drrrhou stanu na typodmínlcy
jsem celkem spokojen ,," uveď
krátce po sl'ch neuspěšn 'ch
pokusech na 49o cm.

Škabrahová si odpočine
Sylva Škabrahová má

sezonu jako hrom. V červ-
nu se stala mistryní České
republiky v kategorii žen na
trati 8oo metr , na počát-
ku zá í qyhrála šampionát
dvaadvacetiletych na polo-
viční trati a mezistátní utkání
brala j ako posledn i závod
p ed nástupem na posez nní
dovolenou. S Janou Slanino-
vou p edvedla v Hodoníně na
trati 4oo metni strhující fi-
niš, v něnr-ž nakonec zaostďa
o pouh 'ch 8 setin sekundy za
svou reprezentační kolegyní,
když proťala cílovou pásku
v čase 55,02 s. I tak to bylo
v'borné druhé místo. ,,Jsem
určitě maximálně spokoj ena,
a to nejen umístěním, ale
i tím, že jsem dokázal aza-
běhnout slušn 'čas i na konci
sez ny. Myslím, že jsem tuto

sez nu nemohla snad líp ani
zakončit, prakticky vše mi ry-
šlo nad plán," uvedla jeden-
advacetiletá atletka, která si
teď dá několik b dnri oddych
než nastoupí na soust edění
v Tatrách.

Svaz byl spokojen
Česky svaz atletiky byl

spokojen nejen s dosaženymi
v 'sledky, ale i se samotnou
organizací takt o vyznamného
podniku.,,Volba Hodonína
se nám osvědči|a již p ed
rokem. Hodonín je navíc
jak zhlediska tradice, tak
i současnosti, bašta atletiky.
Má zvuk nejen v jihomorav-
ské, ale i na celostátní rirovni.
Myslím, že bude stačit kdp
p ipomenu aspo jedno
jméno _ Vítěz.slav Vesely,"
uveď editel Ceského atle-
tického svazu František Fojt.

Zatimco Fojt vítězswí obou
národních tmri očekával,
p elarapilo jej, že byla dosa-
ženatak suverénním zpriso-
bem. ,,To nás rozhodně velmi
potěšilo, protože si musíme
uvědomit, že toto je budouc-
nost naší atletiky, odtud za
pár let rzejdou naši olympi-
onici. Nastartováno to tedy
máme velmi dob e," potěšilo
editele.

Muži i ženy kralovali
P i pohledu na konečné

v sledky mohlo české srdce
spokoj eností zaplesat. Ženy
zvttězi|y ve své kategorii
se ziskem r7gbodri p ed
Maďarskem (rt6 b) a Slo-
vinskem (to6 b). Muži si za
dosažená umístění p ipsali
L71,5body, druzí Maďa i rz3
a poslední Slovinci získali
B3,S bodu.

Martina Schmidová (druházprava) vyhrála dvoustovku a navíc byla druhá na poloviční trati.

Jaroslav Chlebík sl p ipsalza470 cm druhé místo.

Sylva Škabrahová p ed startem na 400 metr , doběhla druhá. Foto: Hynek Zdeněk (3x)


