
Muži v prvním kole l. ligy třetl Nt
REGION - Stadion ,,U Cerve-
nych domkri" v Hodoníně hos_
til první kolo druhé nejvyšší
soutěže družstev mužri a žen.
Mezi osmi tymy mužri a osmi
tymy žen si hodonínští atleti
vedli na vybornou. P edevším
muži, kte í dokázali vyrovnat
své nejlepší umístění z lo -

ského roku a Y prvním kole I.
ligy obsadili na domácím sta_
dionu t etí místo. Z vítězství
se radoval favorizovany tym
olomouce (1'87'5 bodri)' druhé
místo jen těsně p ed domácí-
mi uhájili závodníci Sokola
opava (165 bod ) a na t etím
místě skončil domácí tym (155
bod ) stejnym bodovym zis-
kem, ale méně prvními místy
skončila čtvrtá Lokomotiva
B eclav.

,,Náš tym nebyl zda|eka kom-
pletní. Jakub Žurovec si poranil
stehno, Filip Dittrich dělal pfijí
mačky na vysokou školu a hos-
tující Adam Závacky po svém
triumfu a slovenském rekordu na
100 metru vynechal dvoustovku.
S těmito závodníky by náš ťym
měl na suverénní druhé místo,"
konstatoval kapitán druŽstva
mužri Lukáš Lípa, ktery tymu
nepomiže ve druhém kole, jeli-
koŽ čeká pffrustek do rodiny.

Družstvu žen chybělo bodu-
jících ještě více,, a tak v prvním
kole zťrstaly Za očekáváním na
čtvrtém místě ziskem 152,5
bodťr. I zde nenašly p emožitelky
atletky z o'lomouce p ed závod-
nicemi zTZ T inec (I77 bod ) a
t etí p íčku obsadily závodnice
Sokola Opava (161,5 bod ).

,,U žen jsme očekávali více,
ale stejně jako u muŽ vypad-
ly klíčové závodnice. Veronika
Paličková po propršeném Mis-
trovství Moravy a Slezska muse-
la vyléčit bolavá záda, vrhačky
Pejšková a Bučková měly pra-

Na snímku je Úspěšná hodonínská atletka NatáIie Kolajová (ďslo 173).
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ale v podstatě i Československa
(česky rekord je V držení Jana
Veleby, a to 10,23 sekundy z
roku 2010). V rozběhu dokáza|
Adam Závack zaběhnout 10,22
s (vítr +0.,7 m/s), ve finále ještě
setinu ubral a stal se novym slo-

'vensk m rekordmanem vyko-
nem 10,21 s (vítr +1,1 m/s).

Ale počasí svědčilo většině
závodník . V sobotním progra-
mu padlo hned 20 rekord sta-
dionu, 10 oddílovych a 6 okres-
ních. K tomu je nutné p ičíst
vyborny vykon Natálie Kolajové.
Ta zvládla 800 metr v novém
okresním rekordu 2:10,15 minu-
ty, čímŽ ze statistik vymaza|a
skvělou hodonínskou p lkď-

,T'e'%

covní nebo studijní povinnosti a
takovych omluvenek bylo více.
Na druhé straně čtvrté místo není
pozice, za kterou Se mriŽeme sty-
dět a pokud se bude soutěž vyví-
jet jako loni, mriže byt po čty ech
kolech vše plně jinak," dodal
Lípa.

Ze počasí atletice p álo, je
vidět na dosaženych vykonech.
Pro sprinty ideální podpora vět-
ru do zad, která nep esahovala
povolenou hranici dvou metr za
sekundu, napomohla i k tomu, Že

v rozběhu i ve finále dokázal slo-
vensky záv odník Ada m Záv acky
hostující v domácím AK Hodo-
nín zaběhnout nejrychlejší stov-
ku v historii nejen Slovenska,



ilólie Kolo|ovú s B limitem pÍo MS
ku Sylvu Škabrďtovou (2:10,19
s rok z0[T. Mnohem větší
u 'znan má to, že pro Kolajovou
znanrcná tento čas B limit pro
start na Mistrovství světa do Il
let. os ejší kritérium zar.Ičující
stoprocentní čast je na hranici
2:09,00 minuty (A 1imi0. I tak
je to částečná vstupenka na tuto
akci a skvělá vizitka této mladé
p lka ky. o podobn; počin se
snažila i Tercza Korvasová na
trati 3000 metni. Bohužel slo-
venská záv odmce Kris tína Hege-
d sová nemohla pfijet, a tak se Z
plrínované spolupráce se sloven-
skou závodnci stď pouze běh
proti chronometru. I tak většinu
trati Korvasová bojovala stateč-
ně podle rozepsanych mezičas ,
ale na konci troškrr došly sfly, a
čas 10:03,65 minuty znamená
novy osobní a okresní rekord, ate
limit zťrstal nepoko en.

okresní maximum posunula
vyrazně také štďeta junioru na 4
krát 400 metru. Mezi muŽi nena-
šla konkurenci a okresní rekord
muž p ekonďa v novém složení
Dominik Kubalák, David Herka,
Filip Sasínek a ond ej Kuče ík o
témě 4,5 sekundy. I tak si mla-
dí čtvrtkďi myslí, Že toto není
poslední slovo a na Mistrovství
republiky chtějí opět ziskat z|a-
to tentokrát časem pod 3:20,0
minuty. V sobotu to bylo 3:2I,99
minuty.

Z technickych disciplín je nut-
né vyzvednout qikon Jany Myr-
musové v hodu diskem. Tato
záxodnce jIŽ několik let čekala
na prolomení 40metrové hranice
a hned v prvním záxodě (okresní
p ebor) se jí to povedlo vykonem
4O,lI metru. V sobotu k tomu-
to vykonu p idala další metry a
novy osobní rekord 42,37 metrri
je jen kousek od okresnfrro maxi-
ma 42,74 metrt1 ktery letos slaví
41 let!

,'Poděko v at a smeknout mrt sím
p ed všemi domácími závodttky.
Nečekď jsempo tak dlouhé zimě,
že závodníci naskočí do sezony s

takovymi vykony. Témě všich-
ni si dďi osobáky, nebo od nich
byly jen setiny nebo centimefiry.
Je to skvělé. YŽdyť. i Filip Sasí-
nek zaostal za osobákem na 800
metni pouhé 2 setiny," pochvá-
lil vystoupení závodník Lipa
mladší.

Z dosavadních v kon je znátt,

že trenéÍiZdeněk Lípa a Antonín
Sleziík, kÍeff jsou trenéry větši-
ny dom ácích, .hlavně rnládeŽnic-
kych závodník , udělďi spoustu
dobré práce.,,Jsme schopni po á-
dat kvalitni závody s kvalitními
vysledky' ďe bohuže| stadion je
ve stavu, ktery n{m umožnil jen
díky vyjimce tento záxoduspo á-
dat. Pokud nepfijde rekonstnrkce
sektoru a drríhy, stadion zcháná
a nebude za chvíli vhodny ani
na trénování," posteskl si Lukáš
Lipa, ktery pamatuje jako závod-
ník škváru, rekonstrukci sektoru
i vystavbu samotlré drahy. ,,Byla
by velká škoda' kdyby Hodonín
zmizel z mapy atletickych stadi-
on , kde se po ádají dobré závo-
dy. Yždyť. sem se vždy jezdilo
pro dobré v kony," dodal.

V sledky' fotogďerie, tabulky
a jiné najdete na sffiínkách AK
www.akhodonin.com.

Z vysledkri závodníkri AK
Hodonín:

muži - Martin Heindl (2. mís_
to vyška - 211 cm), David Herka
(6. místo 400 m - 50,43 S, 9. mís-
to 800 m - 1:58,12 rnln), Martin
Hošek (10. místo koule _ 12,16
m), Dominik Kubalrík (2. místo
400 m - 49,55 s, 9. místo 200 m

22,7l s), ond ej Kuče ík (7 .

místo 100 m _ 1l,34 s), Lukáš
Lípa (2. místo dálka _ 695 Cffi,
6. místo trojskok 13,74 m),
Radovan Pauer (z.místo koule _

L5,70 m), Karel Pešrík (10. místo
kladivo 33,69 m), Filip Sas-
inek (2. místo 800 m - 1:53,87
min, 7. místo 400 m - 50,58 s),
Patrik Sasínek (400 m - 54,4
s, 800 m - 2:05,47 min), Daniel
Schubert (6. místo oštěp - 54,18
m), ond ej Spazier (4. místo kla_
divo - 45,00 m, 7. místo koule

- t3,22 m), Jaroslav Stančík (3.
místo disk - 48,26 m, 4. místo
koule - 13'90 m), Petr Vašek (7.
místo trojskok - 13'30 m)' Filip
Vinklárek (I4.místo v ška I82
Cm), Prokop Vyskočil (11. místo
kladivo -28,45 m), AloisZapala
(11. místo vyška l82 cm), Jakub
Zapa|a (I4. místo vyška - I82
cm), Adam Závack , (1. místo
100m- 10,21 s).

Ženy - Zdena Bez šková (3.
místo tYč - 32l cm), DenisaBuč-
ková (1. místo 400 m - 58,34 s,
3. místo 100 m - 12,31 s), Darina
Dvorská (100 m - 13,59 s, 200
m - 29,26 s), Adé|a Herzánovát
(5. místo 100 m p . _ 16,48 s),
Monika Chlebíková (2. místo
tyč - 34L cm), Jana Kadlecová
(5. místo 3 km - 10:58,68 min),
Natálie Kolajová (1. místo 800
m - 2:10,75 min), Hana Korábo-
vá (5. místo kladivo - 39,87 m),
Lenka Korábová (2. místo kladi-
vo - 44,90 m), Lenka Kršráková
(1. místo 100 a 200 m - Il,70
s; 23,88 s), Lucie Krtičková (2.
místo vyška 167 Cm), Lenka
Ktichlerová (I2. místo kladivo

34,19 m), Jana Myrmusová
(1. místo disk - 42,37 m), Bar-
bora Pánková (5. místo trojskok

II,22 m), Adriana Slaníková
(9. místo 3 km _ II:37,78 min),
Erika Zapalová(20D m _ 29,13 s,

400 m - 66,3l s), Lucie Žurko-
vá (10. místo 100 m _ 12,89 s),
TerezaKorvasová (1. místo 3 km
_ 10:03,65 min)' Adéla Sedliá o-
vá (10. místo'400 m - 61,10 s).
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