
Hodonínští atleti překonali na přeboru čtyri rekordy
LIBOR I(OPL "$. S-Lo4fi Žákyně '(3. místo oštěp 16,95 chaIík (1. mÍsto vyška 115 C[l,

Hodonín okresni 'p ebor
v atletice, ktery se v sobotu
uskutečniI na stadionu
U Červenych domkri, p inesl
hnedt iokresní rekordy.

Jako první p ekonal
okresní rekord netradičně
v. kategorii dorostencu Mar-
tin Palička v hodu míčku vy-
konem 71,89 m.

o další zápis v tabulkách se
postarala zQvodnice do dvaa-
dvaceti let Lucie Krtičková ve
vyšce vykonem 160 centimet-
rri a Jana Myrmusová, která v
disku hodila 39,19 metru.
oběma tyto vysledky p inesIy
vÍtězstvi. Myrmusová poté
p idala osobní rekord a vítéz-
ství také v kouli Ženvykonem
10,53 metru.

,,DÍky absenci běŽeckych
disciplÍn se porvali o'umÍstě-
ni běŽci v technickych disci-
plínách. Bratri SasÍnkové
ovládli skoky, ve vrzích a ho-
dech se umÍstili sprinteŤiŽu-

rovec' Kubalák nebo D Íma-
lová. Je sympatické, Že se do
závodu zapojili všichni. KaŽ.
d ukázal, Co umí," rekl zá-
stupce hodonínského klubu
Lukáš LÍpa.

Za krásného, témě letního
počasí Se na startu objevilo
celkem dvaaosmdesát startu-
jících. Čtyri závoďnici z Ky_
jova, ostatní hájili barvy do-
mácího AK Hodonín.

Z dtivodu opravy elektrické
časomÍry se soutěŽilo pouze
na sektorech pro technické
disciplÍny.

NejlepŠí sbÍrku medaili zis-
kal U kátegprii mlž Lukáš
LÍpa (1. mÍsto dáIka - 666,
l.mÍsto oštěp 44,56 ffi, 2.místo
kouIe _ 9,B2 m, 3. misto ďisk
25,90' m), Martin Hošek - muŽi
(1. misto koule 12,26 ffi, 1. mÍs-
to disk 34,84 fr, 2.místo oŠtěp
4I,63 m), Hynek Mezera - do-
rostenci (1. lmísto oštěp 43,24
ffi, 1.mÍsto disk 34,43fr,2. mÍs-
to koule _ 11,68 m), Jakub Prá-
gr -junio i (1: misto disk 34,98

m, 1. místo kouIe 10,07 m),
Prokop Vyskočil - dorostenci
(1. místo koule 11,70 m,2. mís-
to disk 32,79 m), AloisZapala -
muŽi (2. mÍsto disk 26,53 fr,2.
misto vyška 175 cm, 3. mÍsto
dálka 5{6 cm), Jakub Zapala _
muŽi (1. místo vyška 1B5 cm,2.
misto ďálka 576 cm), Filip Sa_
sínek -žáci(l. místo vyška 155
Cffi, 1. misto ďáIka 509 cm, 2.
místo oštěp 26,45 m), Dominik
Kubalák dorostencí(2. misto
oštěp 3I,4I m, 3. misto disk
24,73 m), Marek Mikeska - Žá-
ci (1. mÍsto disk 28,55 ,m' 1.
mÍsto koule 10,99 m), Patrik
Sasínek - Žáci (2.mÍsto vyška
150 cm, 3. misto dálka 494 Cffi,
3. mÍsto oštěp 2I,45 m), Filip
Vinklárek - dorostenci (1.
misto v1iška I75 Cffi, 1. místo
dálka 543 cm), Ivan ElšÍk (2.
místo dálka _ 535 Cill, 2. místo
vyška 160 cm), Jakub Žurovec
(3. rnÍsto oštěp 28,75 m, 3: mís_
to kogle L0,22 m), Martin Slon
_ Žáci (1. mÍsto oŠtěp 26,80 m),
Lukáš Konečny -Žáci(2. místo

dálka 495 cm), Ji i Vinklárek
_ muŽi (oštěp 30,32 m), Marek
Macek _ Žáci (3. místo koule
8,67 m), Matěj Bureš (3. místo
koule B,?0 m), Jind ich Goiš _
dorostenci (3. místo dálka 500
cm), Miehal Šubín _ junio i (1.
misto vyška 175 cm).

V ženslr ch lotcgoriích si
vedly závodnice následovně;
Martina Macháčková _ doros_
tenky (1. místo oštěp L9,40 m,
1. místo disk 22,6I ffi, 1. místo
koule 8,,4I m), Zuzana Hau-
noIdová _ ženy (2,misto disk
27,6lffi,2. misto koule 9,64m),
Dominika Bílková Žákyné
(1. mÍsto oštěp 20,52 m), Vero-
nika Paličková žákyné (2.
místo kouIe 6,35 ÍI; ?. místo
dálka 456 cm), Lucie Zurková
(1. místo dáIka 456 cm), Eliška
Drímalová dorostenk}r (2.
mÍsto disk 17,32 m' 3. misto
kouIe 7,35 m), KarolÍna Gaja-
rová dorostenky (2. místo
koule 7,72 cm), Eva Perniká-
rová _ žákyně (2. místo oŠtěp
IB,B2 m), Tereza Korvasová -

m).--- 
lrllausi žaryně3 Martina

Bašusová (1. místo dálka 409
Cffi, 1., místo vyška 130 cm,2.
místo míček 34,38 m), Kristy_
na Bračková (1. mÍsto mÍček
3B,B4 m' 2. mÍsto dáIka 374
cm), Hana Horká (1. ,místo
kouIe 7,2B m), Natálie Zelín-
ková (2. místo koule 6,50 m),
Veronika Valuchová (3. mÍsto
koule 5,47 m), AdéIa Šr tková
(3. mÍstÓ dálka 357 cm), Dita
Spačková (3. misto mÍček
3I,23 m' 3. misto vyška 100
cm), Pav1a Škrabalová (2.
mÍsto v1iška 123 cm). PŤíprav-
ka dívky: Barbora Valášková
(1. místo dálka ts50 Cffi, 1. mís_
to vyška 115 cm), Michaela
Homolová (1. místo miček
23,33 m, 2. mÍsto ďálka 300
cm).

Mladš i áciz Ta deáš Mez era
(1. místo dálka376 Cffi, 2. mis_
to mÍček 40,30 ITI, 3. místo yyš-
ka 115 cm), David ŠevčÍk (1.
místo míček 4L,72 m), Jirí Mi_

3. mÍsto mÍček 34,85 m), oI_
d ich Malánik (2. mÍsto v ška
115 cm,2. mÍsto dá1ka343 cm),
oliver KŤiŽ (1. misto koule
B,40 m), Jozef Polák (2. mÍsto
koule 7,35 m), Lukáš FiÍka (3.
místo koule 5,9B m), Vit Mi_
chenka (3. mÍsto dáIka 323
cm). P ípravka chlapci: Jan
Hromek (1. mÍsto míček 34,59
m, 1. místo dálka 375 Cffi, 1.
misto vyška L00 cm), Jakub
ZeIinka (2.mÍsto míček 32,82
ffi,2. místo dáIka 340 cm), Ma_
rián Aufart (3. místo miček
30,65 m).

,,Všem závoďnÍk m gratu_
lujeme k umístění a mnoh m
i k osobnim rekordtim," pra-
viILípa.

o víkendu se budou konat
prvni kola soutěŽÍ druŽstev.
V sobotu zaháji soutěŽe do_
rostenOi v ostravě, v neděli
pak starší žactvo v B eclavi,
kde zárove rnohou bojovat o
učast na Letní olympiádě pro
děti.


