
REGION - Nedávno se kona-
lo hned několik atletick ch
akcí. Atleti hodonínského AK
si vyhlédli hned čtve ici závo-
d.

a Nejpočetnější skupina
závodník absolvovala mlá-
dežnicky mítink nazvan '

,rSoutěž olympijskych nadějí"
v Bratislavě. Zde se p edstavilo
devět závodník hodonínského
klubu, kteff p ivezli t i okresní
a jeden oddíloq rekord navíc.
Nejhodnotnějším vykonem
bylo vítězství Filipa Sasínka na
trati 1500 metru a p edevším
jeho čas 3:55,35 minuty, ktery
by v letní části sezony zajišťo-
val B limit pro mistrovství svě-
ta dorostu, ktery má hodnotu
3:56,00 minuty. Tento vykon
znamená také vylepšení vlast-
ního okresního rekordu z minu-
lého roku o 11 sekund. okresní
maximum svého kolegy Domi-
nika Kubaliíka p ekonal také
Jind ich Goiš na netradiční trati
500 metrri. Čas I:o7,46 minuty
znamenal vítězství na této trati
a p ekonání rekordu v kategorii
junioru i dospělych. Na t etím
místě na této trati skončil David
Herka (1:09,83 minuty), pát

doběhl ond ej Džuba ( 1: 1 1,01

minuty) a osmy byl pak Patrik
Sasínek v čase I:l4,5I minuty.
ond ej Džuba se p edstavil také
na trati 60 metru, kde si vyrov-
nal své osobní halové maximum
7,66 sekundy. okresní rekord
si také p ipsala mladá závodni-
ce Michaela Knotková. Na trati
500 metru doběhla mezi starší-
mi závodnicemi na pátém místě
v čase l:25,27 minuty' ktery ji
p inesl rekord v kategorii mlad-
ších žzkyít. osobní maximum si
vylepšila také ve sprintu na 60
metru. Nejprve v prvním běhu
za 8,85 sekundY, V druhém ješ-
tě čas stlačila na 8,71 sekundy.
oddílovy rekord si z bratislav-
ské haly odvezla Adéla Herzá-
nová, která v prvním halovém
závodě s pÍekážkami zaběhla
šedesátimetrovou trať. za 10,28
sekundy, a k okresnímu rekor-
du ji scháze|o něco málo na pril
vte iny. Starší žákyně Kate ina
Korvas ová a Karolína Blablová
si zaběhly závod na 500 metru a
obě p ekonaly své osobní maxi-
ma t:27,07 minuty, respektive
I:39,79 minuty.
a Zajímau závod se usku-

tečnil na prestižní v ška ské

tour ,rHustopečské skákání
Moss Logistics". V něm se p ed-
stavila jediná hodonínská zástup-
kyně Lucie Krtičková. . Ta jen
těsně podlehla v závodě B Žen
Magdaleně Nové a vykonem 168

cm obsadila skvělé druhé místo,
kdyŽ ji jen těsně unikl vykon o
vyšku vyš, tedy vitězn 'ch l72
cm.

a Vrhači měli na po adu
Mistrovství Moravy a Slezska
ve vrhu koulí. Ze čty závodní-
k sice nikdo na medaili nedo-
sáhl, ale všichni se dostali do
užšího, tedy osmičlenného finá-
le. Nejlépe si vedla starší žzky-
ně Natálie Ze|itková. Ta své 3
kilogramy vážící náčiní posla-
la do vzdálenosti 9,l2 metrťr a
obsadila konečné čtvrté místo.
Jana Myrmusová v soutěŽi Žen
obsadila za vykon 9,51 metru
konečné šesté místo a dvě místa
za ní skončila dďší zástupkyně
Lenka Ktichlerová za 9,26 met_

rťl. Dorostenec Marek Mikeska
své pětikilové náčiní poslal do
vzdálenosti Il,33 metni a obsa-
dil sedmé místo. fimto posunul
sv j vlastní oddílovy rekord o 35
cm.

a Závěrečnou akcí, kde se

p edstavili i atleti AK Hodo-
nín, byl mezinárodní mítink
Elán Ye stejnojmenné brati-
slavské hale. Zde se p edstavila
trojice závodníkri AK Hodonín.
Ze zdravotních d vod ke svému
závodu na 400 metru nakonec
nenastoupil Dominik Kubalák,
ktery doufal v další zlepšení své-
ho ,,osobáku". Ve sprintu na 60
metru se p edstavila dorostenka
Veronika Paličková a mezi seni-
orkami se neztratila. Ba naopak.
Za čas 7 ,63 sekundy, kdy zaosta-
la Za svym maximem o pouhé
dvě setiny, si vybojovala mezi
Ženami druhé místo - v rozběhu
7,68 sekundy. Halové maximum
si o jednu setinu vylepšil ve stej-
né disciplíně Jakub Žurovec. Na
okresní rekord Tomáše Sleziíka
musí ze svého času 7,29 sekun-
dy ještě pět setin ubraL Blíz-
ko okresního rekordu byla také
Natálie Kolajová. Ta mezi žena-
mi obsadila vyborné osmé místo
v běhu na 800 metru. Čas 2:14,68
minuty Znamená o sedm sekund
nejlepší čas v pruběžn ch tabul_
kách Čn.

Kompletní q sledky a další
inform ace o záv odec h naleznete n a
www.akhodonin.com. CIop, LL)Natálle Kolajová na startu běhu na 800 metrŮ. Foto Darina Dvorská


