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REGION - Družstvu dorost ll-'
cri' Atletického klubu Hodo'nin
se povedl historick ríspěch. Na
Mistrovství republiky družs-
tev bojovali dokonce o jednu
z medailí, když ie nakonec 'od

bronzu
Kladna dělilo pouhych 33

bod . . Vítězství jasně vybojo-
vďa Slavia Prďra ziskem 256,5
bodri, druhé místo obsadil celek
Ár ssK Vítkovice, ktery zís:
kal 205 bodti, eti jIŽ zmi o-
vané AC TEPO Kladno za .I84
bodrl a na čtvrtém místě hodo-
nínští dorostenci se ziskem 151

bod . ,,Musím, Všechny závod'
níky moc pochváIit.'Každy pro
družstvo nechal na oválu i v sek-
torech všechny své síly a padlo i
několik osobních rekordťt.'TakŽe
z mojí stran-y a Ze strany vedení
klubu určitě velká spokojenost
Z tohoto tispěchu," konstatoval
vedoucí družstva AK Hodonín
Jiff Vinklárek.

Jak vedoucí družstva zmín7l,
padaly i rekordy.Z toho hned t i
okresní. S.vrij tyden stary okresní
rekord vylepšil Dominik Kuba-

Doroitenci' AK Hodonín tvÍtí no M: trovsilví R druŽslev
lák na 400 metr' : Svrij ' nejlep-
ší ěas dokazal stlačit oalsrcn
osm setin na současnych 50'78
sekund. Celou minutu a dva-
cet vte in dokázal umazaÍ také
Peter Veselsk , ktery na 3 km
chrize p ekvapil, když časem
22:16,99 minuty obsadil celkové
tfutí místo a p ipsal pro druŽŠtvo
osm bodri. Podobně si také vedl
Filip Vinklárek, Poprvé v životě
se postavil na trať. 3 km a hned
vylepšil okresní rekord svého
kolegy Martina Svarce ztetošní-
ho roku'a ts o celou p l minutu
na čas 10:07,80 minuty, ,,Ty'mo-
vého ducha ale prokázal hlavně
Prokop Vyskočil. Vrhač, ktery
soutěŽí v kladivu, kouli a disku
Se po nenÓminqvání kouli p i-
hlásil na dva kiltlmetryp ekátžek,
které nejen dokončil na desátém
místě a zapsal si tak jeden bod,
ale p edevším si zaslouŽil od
svych kamarádri Z vrhačskych
kruh obrovsky aplaus. Tako-
vych lidí si osobně vážím, pro'
toŽe chtějí pro družstvo udělat
maximum. Ale vy4dvihovat jed-
noho nechci" Úspěch byl kolek-

s), Peter Veselsky (3 km chrize
-: 22z16,99 min), Michal Tiš-
novsky a. místo vyška L87
Cffi, 11. místo dálka - 581 Cffi,

trojskok : 12,38 m), David
Herka (4. místo 2 km p ekríŽek

- 6:54,14 min), Ma'tin švarc (5.

místo 2 km pÍekažek -. 6:59,16
nin.), Petr Vašek (3. místo oštěp

- 50,'72 m' 6. místo trojskok -
13,28 m, 12. místo dálka - 580
cm), Ivan Elšík (7. místo 1 500
m -."4:47,01 min), Hynek Meze-
ra (8. mís'to oštěp :'44,39 m, 9..

(I'2. inísto 400 Írr : 55,16 s). Šta-
feta 4k.cát 100 m ,,A" (Kuče ík,
R. Džuba, O. Džuba, Ščudl a) 7 .

místo - !7 ,95 s; 4 l<tát 100 p ,,B*
(Elšík, Čagánek, Herka, Švarc)
10. místo - 49,68 s; 4 h'rát 400
m ,,A" (Žurovec, Herka, K_uba-

I'ák, Goiš) 1. místo : 3:30,16
min; 4kÍát 400 m ,,B" (R. Džu-
ba, Elšík, Čagánek, Vinklárek)
8. místo - 3:5I,39 min; 4 kÍát
400 m ,,C:: (Kuče 'ík,- o. Džu=
ba, Švarc,'Véselsk ) !4. rnísto

- 4:Il ,9'7 min. (Íop +' LL)

tivní ptáce," dodal nakonec spo-
kojeny Vinklárek.

Z vysledkri závoďník AK
Hodonín: Dominik Kubalák (1.
místo 400 m - 50,78 S, 2.mís-
to 800 m - 2:00,74 min), Filip
Vinklárek (3. místo vyška - L87
Cffi, 5. místo 3 km - 10:07,80
min), Jakub Žurorec (5. místo
100 m - 11,46 s' 7. místo +0o

m 52,!5 s), Ján Šuba (3. mís-
to trojskok - 13,44 m, 5. místo
1,10 m''p QkáŽek - 15;38' S',,9.

místo 300 m p ekážek - 42,25

místo disk - 38,08 m, 18. místo
koule - 11,58 m), Karel Mazá'
lek (5. místo oštěp - 48,92 trI,6.
místo koule - 13,81 m, 14. mís-
to trojskok - 1I,79 m), Jind ich
Goiš (9. místo - 800 m - 2:05,29
min, 11. místo 400 m
s), Prokop Vyskočil (10. místo
2 kÍn pÍeká ek - 10:01,84 min,
12. místo kladivo 36,60 m),
ZďeněkŠčudla (7. místo oštěp -
44,8om,12. místÓ koule - 12;59
m), Robert Džuba 0
m - 24,2I s), Dal k


