
Lgcie Krtíikovú ]e bronzovú z Mistrovství republiky 
'y'okoškolúkůNS

REGION - První letošní mě t_
ní sil'v hďe okusily ávodnice
Atletického klubu HodonÍn
s
s

Čn na praŽském Strďrově se
Iépe da ilo Lucii Krtičko v é, kterát
ve svém letošním prvním závo-
dě p ekonďa 160cm a obsaďla
nakonec bronzovou p íčku' coŽ
není špatné uvážime-h, Že Lucie
zatim absolvovďa jeden jedin}'
trénink zarĚÍeny na techniku
a v prosinci ji provázely'nemalé
zdravotní potíŽe. Druhou zástup-
kyní s podobnym pruběhem
p ípravy je specialistka na disk
Jana Myrmusová. Studentka téŽe
školy se probojovďa do finríle
ve vrhu koulí. Iejí vykon 10,10
metru jí p inesl nejen celkové 7.

místo, ďe také o 16cm vylepše-
ny osobni a okresní rekord kate-
gorie Žen do 22 let. o pět dní
později se také p edstavil první
zánodnk na krytém ovále. Na
otev eném p e'boru olomouce si
vytvo it v bom osobní rekord
ond ej Džuba, když časem 7,66
sekund v 60 metr dlouhém
sprinnr obsadil nakonec druhou
p íčku.

,Nyní se j pfipravujeme
na dďší závďy pod s echou.
o víkendu jedou naši závodnt-
ci měfit sfly do hďy ve vídni.
ffden na to se koná podobn
mezinárodní mítink v Bratislavě,
a to MisÚovství Moravy a Slez-
ska v hďe ve vrhu koulí, 4. nora
pak hostí bratislavská hďa Mis-
trovství Moravy a Slezska všech
kategorií, 12. rinora je první

mistrovsťví republiky konkrétně
v ch zi, kde budeme mít velké
arrbice na medaile. v katego-
rii dorostencri. Další republiko_

2Vvy šampionát dorostu a junioru
je 18. - 19. 2., tyden po nich se
poperou o vavffny dospělí a hned
dďší tyden završí své prisobe-
ní v hďe Žactvo. Tah,že v pfiš-
tích šesti tydnech se máme na
co těšit a doufiím, Že padne také
množství osobních a okresních
rekordti," nastínil pruběh hďo-
vé sezony Lukáš Lípa, atleticky
funkcionií .

Co se t če p ekonáxáni
rekordri nejsou hodonínští atle-
ti ž6dni začátečníci. Ve wdarí
Moravskoslezské ročenky roku
20II najdeme hned šest zápisti
v rekordech Moravy a Slezska
pod hlavičkou AK Hodonín.

Filip Sasínek .v kategorii žákŮ
si p ipsď hned čryn skalpy. Na
tratích 800 meff (I:57,14 min.),
1000 metru (2:34,68 min.),zL<rÍI
pŤekažek (6: 17,41 min.) a v kla-
sickém pětiboji ziskem 2712
bod . Po jednom zápise si pfi-
psala Tercza Korvasová na 2000
metru (6:40,14 min.) a Veronika
Pďičková ve sprinterském troj-
boji ziskem 2382 bodri.

,,Doufejffio, že se hďová sezo-
na ponese v podobném duchu
a zuročí se zimní pffprava,která
se letos dííy mÍrnému počasí dou-
fejme vydafila. Tomu pomohlo
také sousffedění v Jeseníku, kde
se během pěti tydn vys ídala
více neŽ stovka našich závodttt-
k a Žákn atletic!ch sportov-
ních t jíd ,,U Červenych domkti,"
dodď nazávěrLípa. (iop + LL)


