
Sasínek aKorvasová bylÍ opět nejlepší
Hodonínští běžci Filip Sasínek a Tereza l(orvasové zvítězili. na mistrovství České republiky v p espolním běhu
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Hodonín Jsou prostě nej-
lepší. MladÍ hodonÍnští vytr-
valci Filip SasÍnek a Tereza
Korvasová pridali k lonskym
bronz m dalši cenné kovy,
kdyŽ zvítézlli na mistrovství
České republiky v prespol-
nÍm běhu, které v sobotu uspo-
ádaly HoraŽdbvice ve Strel-

skych HošticÍch. Ve čtyria-
čtyricátém ročnÍku se pod za-
taŽenou oblohou a na misty jtž
hodně rozměklé trati pred-
stavilo sedm závodnik AK
Hodonin. Zástupcrim slovác-
kého klubu se podarilo navá-
zatna minulé roky a opět pri-
vést medaile.
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S většim náskokem zvitézt-
la Tereza Korvasová. Svěren-
kyně kouče Antonina Slezáka
zvládla trať o délce 3075 metrri
za rovnych jedenáct minut.
,,ČaS mohl byt i lepšÍ. BohuŽe1
jsem neměla S kym béŽet,"
uvedla v cÍIi mladá šampion-
ka

o osm vterin později do-
běhla za Korvasovou Micha-
ela Sedláková Z Chotěbore,
tretí skončila závodnice
Frydku-MÍstku Veronika Sie-
beItová.

Naproti tomu Fitip Sasinek
měl svoji cestu k titulu o po-
znání sloŽitějšÍ. Cel:Í závod se
běŽel v hloučku a medaile se
rozdávaly aŽ v poslednÍch
dvou stech metrech. Trať mě-
ricí 3 775 metrri, kterou pora-
datelé vyt čili v členitém te-
rénu, zvládl zal1:55 minuty.

Zdatni souperi ovšem ne-
dali Sasínkovi nic zadarmo.
Pardubich Dominik Kubec
zaostal za hodoninskym béž-
cem o pouhou vterinu a treti
Jáchym Kovár z LitomyŠle
doběhl další sekundv zaním.

Špatně si nevedli ani ostat-
ni závodníci AK HodonÍn.
MladšÍ žákyné Michaela
Knotková uběhla trať dlouhou
1850 metni za 7:05 minuty a
obsadila skvěIé páté misto.

,,P ed nÍ byly pouze o rok star-
ší dÍvky. Medaile nebyla v ne-
dohledilU," uvedI člen hodo-
nÍnského klubu Lukáš LÍpa.
,,Ná bronz bylo nutné stlačit
čas na rovnych sedm minut,
titul leŽel na hrarrici 6:52 mi-
nuty," upozornil statistik slo-
váckého odclÍIu.

Páté mÍsto obsadiI také
staršÍ žák Dominik Bartoník.
Tento závoď mu sedl mnohem
Iépe neŽ halovy Šampionát a

trať o délce 3075 metr zdolal
za 10:42 minuty. Bronz ziskal
Jan osolsobé z VyŠkova, vitéz,
Jan Ža|uďa Z Nového Města
nad MetujÍ zaběhl skvěIych
10:04 minuty.

Za pozornost stojÍ také vy-
kon Natálie Kolajové. Halová
vicemistryně České republi-
ky v závodě na osm set metrri
doběhla ve stejném závodě ja-
ko Tereza Korvasová šestá.
od bronzu dělilo odchovan-

kyni Kyjova pouhych šestnáct
vterin.

,,Počasí bylo proměnlivé,
pŤevážně bylo zataženo a trať
byla hlavně v sebězÍch uŽ dost
měkká. Souperky jsem začala
predbÍhat v posledním kilo-
metru, kde jsem se probojova-
Ia aŽ na konečné šesté mÍSto,"
zhodnotila své vystoupeni
Kolajová.

V nabité konkurenci Žen si
nevedla vubec špatně Adria-

na SlanÍková. Mistryně Mo-
ravy a Slezska z bratislavské
haly Elán obsadila slušné se-
dmnácté místo. Trať o déIce 6
300 metr zvládla za 27:56 mi-
nuty.

PoslednÍ záv odnicÍ, která si
hoštickou trať vyzkoušela,
byla Katerina Korvasová.
Mezi staršÍmt Žákyněmi ob-
sadila konečnou čtyriatricá-
tou príčku, kďyŽ 3 075 metr
zaběhlaz13:49 minuty.
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naIsrŘr REPuBLIlff. Filip Sasínek a Tereza Korvasová potvrdili ve St elsk ch srončIl pÁr . Mlad hodonínsk běžec Dominik Bar-
Hošticích v tečnouformu adom dovezli zlaté medaile. roto: Josef l(orvas tonftzávodi! v kategorii starších žák . roto: JosefKorvas


