
Přebory ozdobilo sedmnáct rekordů stadionu
Na stadionu U Červených domků se v sobotu uskutečnil okresní přebor v atletice. V Hodoníně se představilovíce než sto závodníků



LIBOR KOPL

Hod,onín - Čtyri rekordy Mo-
ravy a Slezska, sedmnáct re-
kord stadionu, devatenáct
okresnÍch a osmnáct rekord
oddílu AK Hodonin. Takovou
bilancí se mohou pochIubit
organtzáto i okresnÍho atle-
tického p eboru, ktery se v so-
botu uskutečnil na stadionu U
Červenych domkri. V domá-
cim prost edí . samoz ejmě
kralovali svě enci AntonÍna
Slezáka aZďe ka LÍpy.

Po dlouhé zimě konečné za-
čalo venkovním sportrim p át
počasi. Atleti této p ileŽitosti
vyuŽili k ově eni formy p ed
nadcházejÍci dlouhou sezo-
nou. V sobotu pozvali hodo-
ninšti závodnÍci na stadion U
Červerlych domkri své kolegy
z celého okresu, aby pomě 'ili
své sÍly v okresnim p eboru.

,,Zd poslední t i roky, kdy
jsme tradici okresního p ebp-
ru oŽivili, bylo letos nejvice
učastnÍk . V soutěŽi se obje-
vilo sto t i závodnik . Někte Í
šIi pouze jednu disciplÍnu, ně-
kte í i čty i," uvedl člen po á-
dajícÍho AI( HodonÍn Lukáš
Lípa.

Ten společně se sv: mi ko-
legy zvolil pro letošnÍ rok také
trochu netradičnÍ disciplÍny.

,,Pro všechny 'kategorie
jsme vypsalí závody na šede-
sát mer , sto padesát metr ,

t i sta metrri, pět set metrri a
samoz ejmě téchnické disci-
pliny, bez kterych to nejde.
Tedy základni vrhy, hody a
skoky, " informoval LÍpa.

,,Tento závoď měl b t hlav-
ně testem p ed ostrymi stafty
v sezoně, které zaháji p išti
tyden dorostenci a junio i v
olomouci," p idal známy at-
Iet.

NetradičnÍ v1 čet disciplÍn
hlavně pro dorostence' junio-
ry nebo dospělé, pro které jsou
obvyklejši distance sto metrti,

dvě stě metn nebo čty i sta
metr , zap íčinil vitr v tabul-
kách.

Hned dva rekordy Moravy a
Slezska si na své konto p i-
psala domáci sprinterka Ve-
ronika Pďičková, která zvité-
zi|a v závodech na šedesát a
sto padesát metrti.' ,,Po soust eděni ve Španěl'
sku se z dosahovan ch tré-
ninkovych v1isledk očeká-
valo hodně a to se také potvr-
dilo," pronesl LÍpa.

Paličková vykonem ,, 7,50
sekundy zaostala jen čbr i se-
tiny za svym česh m halorr m
rekordem a na stopadesáti-
metrové distanci z 'toho byl
čas 17,85 vte iny. l

Skvět byl také závoďna pět
set metrri muŽri a junior .

Ten zprisobem start cÍl ovládl
Dominik Kubalák, kter: tak
od soboty ďrŽi vykonem
1:03,68 minuty rekord Moravy
a Slezska.

Druh: v cili, Václav Mček z
Uherského Hradiště, zlepšil
rekord v kategorii dvaadva-

cetilet ch na 1:04,55 minuty.
,,Skvělé ale byly v] kony všech
závodnikli, " upozornil Lípa.

okresnÍch rekord paďo
celkem devatenáct. Rekordy
vylepšili hodoninštÍ závodnÍ-
ci Jakub Žurovec (60 m junio-
rri - 7,15 s a 150 m junior i
muŽri _ 16,63 s), ond ej Kuče-
ík (60 metrri dorostenc _7 ,30

s, Veronika Paličková (60 m
dorostenek iŽen_7,50 s a 150
m dorostenek i Žen L7,85 s),
Michaela Knotková (300 m
mladšich ŽákYh 43,07 s),
AdéIa Sedlá ová (300 m do-
rostenek - 45,56 s), Dominik
Kubalák (500 m junior i
muŽti - 1:03,68 min.), Jaroslav
P ček (500 m dorostencti
1:13,66 min.), Jakub Zelinka
(disk mladšich Žákti- 19,35 m),
Natálie Zelinková (disk star-
šich Žáky l 2L,53 m), Jana
Myrmusová (disk Žen ďo 22 let
- 40,11 m (všichni AK Hodo-
nÍn) a členové AK Kyjov Mar-
tin FojtÍk (500 m staršÍch Žáktl
-L:I9,77 min.), Anna V: letová
(500 m staršÍch Žáky -L:ZL,LT

min.), Monika Leciánová (500
m mladšÍch ŽákY L 1:38,67
min.). ,,Všechny okresnÍ re:
kordy jsou samoz ejmě re_
kordy oddÍlovÍr'mi, " upozornil
Lipa.

Sl,wělá generálka
Skvělé vykony závodnÍk ny-
nÍ provokuji ke spekulacím,
co závodnici p edvedou v ost-
rych startech. Svou vl kon-
nost mohou ukázat jiŽ tento
vÍkend v olomouci, která
hostÍ prvni kolo ryistrovství
Moravy a Slezska dorostu a
junior .

Na Hané se p edstavÍ hned
čty i druŽstva AK Hodonin. V
kategorii dorostencri budou
startovat hned dva t1 my, dále
vyšle vedenÍ slováckého od-
dÍlu do boje i druŽstvo doros-
tenek a druŽstvo juniorti.

,,P itom druŽstvo doros-
tencri A a dorostenek vzhliŽÍk
medailornm ambicÍm a po-
shrpu do medailovl ch boj na
podzimnim mistrovstvi re-

publiky, které by měl hostit
stadion U Červen: ch domkri v
HodonÍně," iká Lipa.

K sezoně vzhližeji s očeká-
vánim také běŽci. Ti se v den
konáni okresnich p ebor
vrátili z Wsokohorského tré- .
ninkového st ediska v ital-
ském Melagu. Filip Sasinek,
Tereza Konrasová, Natálie
Kolajová, Sylva ŠkabrahQvá,
ond ej DŽuba a Patrik Sasí-
nek tak netrpělivě očekávaji
vysledky v prvnich závodech
a prr.rnÍ zmi ovanÍ budou
chtÍt určitě titočit na limity na
světové podniky tohoto roku.

Na vrcholnou akci se ale uŽ
stihl nominovat prvnÍ z hodo-
nÍnskych atletti.

Chodec Fi]ip Veselouš, kte-
ry jLŽ absolvoval mezistetni
utkáni juniorri v chtizi na de-
set kilometrri, se společně s
reprezentačnÍmi kolery on-
d ejem Motlem a Vitem Po-'
láškem p edstavi na Evrop-
ském poháru v chtizi na deset
kilometr , kter: hosti slo-
venské Dudince. $o ,4 .rp-\b


