
h mlodých otletů no Evropských hrúch
REGION _ Brněnsky stadion
Pod Palackého vrchem hos_
til nedávno European Kids
Athletics Games, jak zni ofi-
ciální název tohoto mítinku.
Největší mezinárodní mítink
dětí na (lzemí ČR se poda il a
na start se postavilo více jak
900 ríčastník z deseti zemí.
organizátorrim se poda ilo
zajistit hladky pr běh těchto
závodri a děti si mohli zasou-
těžit nejen s českou špičkou.
Na startu se také p edstavilo
celkem 18 závodník Atletic-
kého klubu (AK) Hodonín.
Žacisportovních t íd p i ZŠ U
Červenych domkri se neztrati-
li a Padali i okresní maxima.
Pod taktovkou trenéra Zdet-
ka Lípy a Antonína Slezáka
p ivezli pět medailí a navíc t i
bramborové.

Jedním z nejvyrazněj ších poči-
n je vykon Veroniky Paličkové
v nejkratším sprintu na 60 metru.
Ta se závod od závodu zlepšuje
a po t etím místě na Mistrovství
republiky V osobním maximu
7,98 sekund dokázala na brněn-
ském stadioně stlačit tento čas již
na 7 ,93 sekund a Z pÍvního místa
postoupit do finále. Zde nemě-

Ia konkurenci a svrij osobní a
zátoveí okresní rekord posunula
až na 7,89 vte in, čímž se za a-

dila na druhé místo pruběžn ch
českych tabulek v této trati. Na
druhy den se Veronika postavi-
Ia na start běhu na 300 metru. A
i zde si vedla na vybornou. Její
čas 4I,84 sekundy patÍí mezi
šest nejlepších časťr, které žáky-
ně letos dokáz ali běžet. Bohužel
to na vítězství nestačilo a Veroni-
ka obsadila o jednu jedinou seti-
nu druhé místo. Suverén letošní
Sezony na st ední a dlouhé tra-
tě, Filip Sasínek, nenašel tento-
Irtát konkurenci na 1500 metru
a získal pro AK Hodonín dru-
hou zlatou medaili. Jeho vykon
4:16,04 minuty ukazuje na jeho
vyrovnanou formu a Za osobním
rekordem Zaostal o pouhé necelé
3 vte iny. T etí zlato pidala do
sbírky Tercza Korvasová. Dru-
há z nedávného nnČn tentokrát
dokázala své p emožitelce wátit
porážkv a v tomto závodě zvítězit
časem 4:54,93 minuty. Poslední
medaili p idala teprve desetile-
tá Michaela Knotková. Ve své
kategorii bojovala na Úati 600
metru. Nakonec skončila na dru-
hém místo časem 1':52,09 minu-

ty, kdy ž na první stupínek ztr atila
pouhé 4 desetiny. Ve t etím běhu
ovšem obě závodnice dokáza-
la ještě porazitjedna závodnice,
která zvítěz1la časem I:45,33
minuty. Michaela ovšem tímto
časem p ekonala okresní rekord
této trati v kategorii p ípravek.
o den d íve se také p edstavila
ve sprintu na 60 metrťl. I zde si
vedla rispěšně a svrij dosavadní
osobní rekord (9,I3 s) vylep-
šila již V rozběhu na čas 8,97
sekundy. Ve finále pak obsadila
vyborné šesté místo časem 9,02
sekundy. Neoblíbené čtvrté mís_
to, tedy bramborovou medai-
li, pak obsadil Michal BÍezina.
Ten si ve vrhu koulí vylepšil
osobní rekord na I3,II metrťt a
p itom na medaili stačilo p idat
ještě 16 centimetru. osm dese-
tin vte iny ztratlla na medaili
další ,,bramborovál' Lucie Žur-
ková na trati 300 metr časem
43,88 sekundy. Zdenka Hla-
váčová si na trati 1 500 metr
vylepšila osobní rekord o ďeset

vte in na čas 5:22,13 minuty. Na
závodnici p ed ní na bronzovém
místě jí scházely pouhé 4 vteÍi-
ny. Hned za ní doběhla na páté
pozici její kolegyně Dominika

Bílková v čase 5:26,92 minuty.
Páté místo obsadila také okresní
rekordmanka na 100 metrri p e-

kážek Adéla Herzánová. Z toz-
běhu postoupila z prvního místa
časem I7,I5 sekundy a ve finále
si mírně pohoršila na čas 17,40
sekundy. Jedenácté místo obsa_

dila Kate ina Korvasová v běhu
na 800 metrti' (2:42,57 minuty),
dvanácté místo Martina Bašuso-
vá na téže trati (2:46,25 minu_
ty), stejně jako Adéla Sedlá ová
v běhu na 300 metr (45,48 s).

Patnácty pak doběhl v součtu
finále A a B sprintu na 60 metrti
oliver KÍíž (8,46 sekund toz-
běh, 8,35 sekundy finále B),
patnáctá p íčka zbyla také na
Marka Mikesku ve vrhu kou-
K za vykon 9,99 metrťt' sedm-
nácté místo obsadila Barbora
Valášková v běhu na 600 metr
(2:06,13 minuty), Eva Perniká-
ová v součtech časri skončila na

22. místě v běhu na 300 metru a
v tozbězích''na 60 metr skon-
čila své ričinkování Aďé]la Šrtit-
ková (9,22 sekund) t Jozef Po_

lák ve sprintu na 150 metr , kde
bohužel nebyl kvrili technické
závadě mě eny čas.[T,q ,Lť}14

h)* CIop + LL)
Veronlka Paličková (AK Hodonín) pri doběhu na 300 metru.
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