
Ženy Atletického klubu z Hodoníno byly ien šest o půl bodu od vítězství
REGION - Letošní vyvoj poča=
sí nep eje atletickym závodrim
na dráze. Druhé kolo I. ligy
hostil tentokráte t inecky sta_
dion a opět se mus e|i závodníci
popasovat s deštivym 4 chlad_
nym počasím a navíc se silnym
protivětrem.

,,Za tohoto počasí se nedaly
očekávat vykony, kter by |áma-
ly rekordy. Jsem hlavně rád, že
se nikd o nezranil a obě družstva
skončila, jak se íká lidově, na
bedně," zhodnotil vysledek
družstev trenér Zdeněk Lípa.

Tentokráte se lépe da i-
lo družstvu žen. To se dlouho
drželo na čele, ale nakonec Se

muselo sklonit p ed domácím
celkem z T ince, ktery nasbíral
193,5 bodťr. Hodonínské atlet-
ky daly dohromady celkem 187
bodri a v' razně utekly t etímu
tymu z Olomouce (158,5 bodti).
V součtu dvou kol vede právě
T inec p ed druhou olomoucí, na
t etí místo se posunul právě tym
Hodonína p ed Sokolem opava,
ktery je na čtvrtém místě. Tyto
čty i tymy jsou vyrovnané a stá-
le není pro Hodonín ani nereá|-
ny boj o extraligovou baráŽ.

oT mhodonínskychmužri
navázal na skvělé t etí místo
z domácího stadionu a opět
skončil na t etím místě. Z
vítězství se radovalo družstvo
Sokolu Opava (I97 bod ), o dva

body zaostal AK Olomouc (195
bod ), t etí byl tym Hodonína,
ktery nasbíra| 167 bodťr a po
dvou kolech je na medailovém
umístění, konkrétně na bronzo-
vém stupínku. ,,Nejlépe za naše
p sobení v I. Iize jsme byly po
všech kolech na pátém místě.
Tentokrátto zavání i p diem, ale
je daleko hodnotit, protože jsme
teprve v p lce sezony. I tak se
vytvo ila dobrá parta a věŤím, že
letošní Sezona bude opravdu tou
správnou oslavou 80 let hodo-
nínské atletiky," zhodnotil pr _

běh Sezony druŽstev z pohledu
AK Hodonín Lukáš Lípa, ktery
druhé kolo z rodinnych drivod
vynechal.

Chladné větrné počasí mno-
ho osobních rekord nep ines-
lo. o jediné dva okresní rekor-
dy se postarul Filip Sasínek na
3000 metr pÍekážek dorosten-
cťr vykonem 9:49,3 minuty a

Adriana Slaníková na téŽe trati
v kategorii žen do 22 let vyko-
nem I2:54,7I minuty. Nutné je
vyzvednout p edevším umístění
některych dom ácích záv odník .
Dvě vítězství Veroniky Palič-
kové (100 a 20o metrťr), první
místa Lucie Krtičkové Ve sko_
ku vysokém, Jany Myrmusové
v disku a TerezY Korvasové na
1500 metr , druhá místa Natálie
Kolajové na 400 metr , Lenky
Korábové v kladivu a Dominika

Kubaláka na 400 metru a t etí
místa Filipa Dittricha v trojsko-
ku a Natálie Kolajové na 1500
metr .

T etí kolo je na programu
28. června v Olomouci.
Z vysledkri závodníkri AK
Hodonín:

Muži _ Filip Dittrich (3. místo
trojskok_ 14,35 m, 4.místo dá|-
ka - 675 cm), David Herka (10.
místo 800 m 2:00,19 min),
Martin Hošek (9. místo koule

12,06 m), Dominik Kubalák
(2. místo 400 m 49,62 s' 8.
místo 200 m _ 23,01 s), ond ej
Kuče ík (8. místo 100 m _ Il,82
S, 7 . místo 400 m 51,88 s),
Radovan Pauer (2.místo koule
_ 16,08 ffi,4. místo disk _ 46,59
m), Filip Sasínek (4. místo 3000
m p . _9:49,3 min), Patrik Sasí_
nek ( 10. místo 400 m _ 54,76 s),
Daniel Schubert (5. místo oštěp
_ 59,18 m), Jaroslav Stančík (1.
místo disk _ 5I,43 m' 6. místo
koule _ 13,68 m), Petr Vašek (6.
místo |rojskok - 13,32 m), Vla-
dimír Simík (1. místo 100 m -
11,10 s, 2. místo 200 m _ 22,13
s), Jakub Žvovec (5. místo 400
m 51,15 s), Dominik Barto-
ník (400 m 55,98 s' 800 m
_ 2:07 ,59 min), 1. místo štafeta
4 x 400 m (Žurovec, Kubalák,
He-rka, Filip Sasínek).

Zeny _Zdena Bezrišková ( 100
m p . - 2o,o3 s), Denisa Bučko-

\

Diska ka Jana Myrmusová (AK Hodonin) ped dalším pokusem. hls 47,b.I*,1g

vá (3. místo 200 m _ 25,89 s, 3.
místo 100 m - 12,69 s), Darina
Dvprská (I00 m - I4,I1 s, 200
m L 3O,Oz s), Kare ina Fialo-
vá (9. místo vyška 150 cm),
Paula Habovštiaková (1. místo
400 m - 57,35 s, 1. místo 800 m
_ 2:15,87 min), Adéla Herzáno-
vá (5. místo 100 m p . 16,6I
s),Zdenka Hlaváčová (10. místo
1500 m - 5:37,54 min), Monika
Chlebíková (1. místo tyč _ 36I
cm), Natálie Kolajová (2. místo
400 m - 57,77 s, 3. místo 1500
m - 4:56,65 min), Hana Korábo_
vá (3. místo kladivo _ 43,75 m),
Lenka Korábová (2. místo kladi-
vo - 45,70 m), Kate ina Korvaso-
vá (800 m _ 2:34,12 min), Tere_
zaKorvasová (1. místo 1500 m
_ 4:45,92 min), Lucie Krtičková
(1. místo vyška _ |71 cm), Len_
ka Ktichlerová (10. místo kladivo
_ 32,81 m), Jana Myrmusová (1.
místo disk _ 39,89 m), Veronika
Paličková (1. místo 100 a 200 m
_ I2,2I s;25,00 s), BarboraPán-
ková (7. místo trojskok - II,04
m), Adriana Slaníková (2. mís_
to 3000 m p . - 12:54,71 min),
Lucie Zurková (100 m _ 13,06
s, 200 m 27 ,16 s), 1. místo
štafeta 4x400 m- 4:02,08 min
(Kolaj ová, Korvasová, Žurkov á,
Habovštiaková).

Kompletní vysledky na
www'akhodonin'comoop, 
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