
Filip, ;írpk pivez! dvo tituly
REGION - Minuly víkend hos-
tilo Nové Město nad Metují
republikovy šampionát žďkil
a žáky v lehké atlptice. Hodo_
nínsky atleticky klub vyslal
do boje celkem 12 závodník
(na snímku) a vedlo se jim na
v bornou.

Kromě medailí bojovali někte-
Ťí závodníci dokonce o republi-
kové rekordy. Sobotní program
p inesl hodonínskym závodní-
k m hned trojnásobnou medai-
lovou radost. Nejvyraznější
osobností byl bezesporu Filip
Sasínek, ktery suverénně ovládl
běh na 1500 metru s p ekážkami.
Druhému v cíli Sebastiiínu Voš-
vrdovi z Mladé Boleslavi unikl
témě o 16 vtefin. Tím Sasínek
dokáza| získat letos již čtvrtou
zlatou medaili z republikového
šampionátu (hala 1500 a 3000
metr , kros) v novém okresním
rekordu a rekordu mistrovství
Čn za čas 4:25,74 minuty. Na
absolutní česk rekord mu ještě
scháze-lo stlačit čas o 2,38 vte_
iny, což není mnoho. Druhoir

medailovou radost pfineslo s í-
bro v podání Terczy Korvasové
v běhu na 1 500 metr . V sobot-
ním finále si zaběhla letošní
nejlepší čas 4:49,I5 minuty.
Na nejcennější medaili závod-
nice Z Frydku Místku ztratlla

necelé 2 vte iny (4:47,4I min)
a btonzovou závodnici z Pardu-
bic porazila o sedm setin vte i-
ny. Vzhledem k tomu, že Terc-
Za v tydnu trpěla nach|azením,
je to vyborny vysledek. T etí
medaili, tentokráte bronzovou'
vybojovala sprinterka Veronika
Paličková. Ta se pro problémy
se zády na začátku sezon}, kdy
vynechávalajeden závoď za dru-
hym, dokázala na republikovy
šampionát S trenérem Zde kem
Lípou vyborně p ipravit. Všech-
ny své běhy absolvovali sprinte i
v silném protivětru. I p es tento
handicap se dokázala Paličko-
vá v pruběhu soutěže z(epšovat.
V rozběhu doběhla druhá v letoš-
ním nejlepším čase 8,10 sekund,
v meziběhu již zvítézlla časem
8,02 sekundy. Ve finále pak
zabojovala a časem 7,98 vte in
si vybojovala skvělou bronzovou
medaili. Tímto časem zaostala
pouhé dvě setiny za okresním
rekordem. V první desítce měli
zástupci AK i další závodníky.
s osobním rekordem o více jak
dvě minuty prošla cílem chodky-
ně Zdenka Hlaváčová. Ve finále
chize na t i kilometry obsadila
skvělé pátémísto časem 19:33,35
minuty. fimto časem p ekonala
okresní rekord témě o 40 vtein.
Vyborně si vedl i diskď Marek

Mikeska. osobní rekord 36,47
metrťr ho posunul do uŽšího finá-
le, kde obsadil nakonec celkové
8. místo. Jeho kolegyně z disci-
plíny Veronice Sola íkové stačil
vykon 24,26 metru na celkové
10. místo. Stejné umístění vynesl
čas 43,76 sekund Lucii Žurko-
vé. BohuŽel jí tento čas nestačil
k postupu do nedělního finále
a celkově obsadila vyborné 10.
místo. Mladší z bratské dvojice
Sasínkťr Patrik obsadil také cel_
kové desáté místo, kdy se časem
2:15,5 1 minuty ned okázalprobo-
jovat do finálové osmičky běhu
na 800 metru. Na rozdíl od Patri-
ka, dokázala z rozběhu postoupit
Adéla Sedlá ová. Díky času z
rozběhu2:26,38 minuty se nomi-
novďa do nedělního finále, kde
časem 2:33,77 minuty skončila
osmá. V rozbězich skončil své
pťrsobení také ond ej Kuče ík.
Ten se po ztaněni stehna nedoká-
zal ještě vrátit do p vodní formy
ana 60 metru časem 7 ,98 sekund
obsadil celkové 24. a ve sprin_
tu na 150 metr časem l9,7I
sekund celkové 19. místo.

Nedělní finá|e p inesl dal-
ší cenny kov. Sv j druhy start
dokázal p etavit již v pát titul
v této sezoně Filip Sasínek.
Svě enec trenéra Antonína Sle_
záka vybojoval vítězství časem

9:22,98 minuty. Tím zlepšil svrij
okresní rekord (9:40'90 minu_
ty) a druhého V cíli Svatoše
z DomažIic poraz7|rozdíIem t í_

dy (L0:02,02 minuty). o pátou
medaili bojovala do poslední
chvíle také štďeta dívek 3 l<tát
300 metru. Trojice Lucie Žurko-
vá, Adéla Sed|áÍová a Veronika
Paličková bojovala do posled-
ních metru. Bohužel se projevi_
la nav a z p edešlych sprintri a
finišmanka Veronika Paličková
proťala cílovou pásku čty i seti-
ny za ftojicí z ASK Vítkovice.

Čas 2:II,47 minuty je bohuŽel
odsoudil právě za Vítkovice na
nepopulárrlí 4. místo. Do bojri
zasáhli i další atleti. V obrov_
ském protivětru se snažila Adé-
la Herzánová probojovat do
finále na 200 rnetru s p ekážka-
mi. Bohužel ji po zatáčce sra_
zil z prvního místa protivítr 3,6
m/s a čas 34,33 sekund jí stačil
na celkové 17. místo. V sou-
těži koulďri se na svém prvním
velkém závodě p edstavil kou-
lď Michal BŤezina. Čtyrtito_
vé náčiní poslal do vzdáIenosti

12,35 metru a obsadil 12. místo.
Bronzová ze sprintu na 60 met_
ru Veronika Paličková ještě p ed
štafetou absolvovala rozběh
na 150 metru. Svym nejlepším
letošním časem 19,58 sekund
postoupila do finále, kde nako_
nec obsadila šesté místo časem
19,79 s (protivítr 2,8 m/s).'JiŽ
dalším závodem je největší m|á-
dežnicky mezinárodní mítink
u nás - European Kids Athle-
tics Games v Brně, kam odjede
bojovat hned dvacítka závodní-
k AK Hodonín. CIop + LL)


