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"še 
konalo poslední atletic-

ké halové Mistrovství České
republiky tohoto roku, tento-
kráte žactva. Do Jablonce nad
Nisou se sjeli starší žáci a žáky-
ně pro republikové medaile.

díky absenci Terczy Korvasové,
která nemohla kvtili onemocně-
ní na poslední chvíli odcestovat.
Největšího rispěchu dosáhl bez-
pochyby loni dvakrát st íbrny
Filip Sasínek, ktery letos potvr-
dil své tabulkové p edpokla-

okresní rekord Z Bratislavy, ale
p edevším tímto časem vylepšil
nejlepší čas Žákovskych republi-
kovych šampionátťr v hale z roku
1993, ktery ďržel Daniel Fekl a
celkově se zaÍadil na jedenác-
té místo historickych halovych
tabulek v ČR. Druhého v cíli tak
deklasoval o osm vte in, kdyŽ se
Sasínkriv čas zastavIl na hodnotě
4:I7,24 minuty. Podobně si vedl
i další den na dvojnásobné tra-
ti. Zde vylepšil své maximum Z

minulého šampionátu o necel ch
10 vte in na konečny čas 9:35,18
minuty. Na krk si tedy hodo-
nínsk borec pověsil dvě zlaté
medaile a stal se velkym favori-
tem ,pro víkendové Mistrovství
Ceské republiky ,, krosu.

Dvě individuáIní "medaile a
jednu Se štafetou získala také
Veronika Paličková. Letos na
otev eném p eboru Prahy doká-
zala vymazat z tabulek okresu
šest let staré maximum Martiny
Schmidové, které mělo hodnotu
8,08 sekund a svťrj první zánod
V sezoně ozdobila časem rov-
nych 8 vte in. Teprve prvním
rokem starší Žákyně se p edsta-
vila hned ve t ech bězich. Y toz-
běhu doběhla druhá časem 8,01
sekund a hladce postoupila do
meziběhť'. Ty se konaly padesát
minut po rozbězich a hodonínská
atletka dokázala posunout své
maximum na čas 7,96 sekund a
postoupila do finále, kde jí o dvě
setiny horší čas (7,98 sekund)
zajistil zisk bronzové medaile,
když o rok starší soupe ky p ed
ní p edvedly časy 7,87 respekti-
ve -I ,9I sekund. V neděli se pak
p edstavila na druhé nejkratší
sprinterské trati, a to 150 metru.
Z rozběhti postoupila slušnym
časem 19,93 vte in do finále, kde
stejně jako na šedesátce vybo-
jovala bronz v osobním rekordu
19,85 sekund. Aby toho nebylo
málo, tak spěšná záxodnice se
p edvedla také ve štďetě na 3

x 300 metrťr. Ve složení Vero-
nika Paličková, Adéla Sedlá o-
vá a Lucie Zurková p edvedly
hodonínské žákyně urputny boj
s domácími závodnicemi z Jab-
lonce nad Nisou, kterym nako-

Dvojnásobn Mistr České republiky - Filip Sasínek. Fot o: 2x David Sasínek

Hodonínsky atleticky klub
vyslal celkem pět závodní-
kťl, ktefi privezli pět medailí,
kdy jen o jednu zaostali za 1o -

skym rispěchem. Tehdy dokáza-
li p ivést medailí celkem šest. o
jeden kov méně se získalo také

dy a ve svém dvojboji na 1500
a 3000 metrri dokázal zvitězit.
Nejprve se p edstavil na kratší
z těchto distancí, tedy na 1 500
metrri a sy'stémem start-cíl zví-
tězll v osobním rekordu. o osm
a pťll vteiny tím posunul sv j



PoliřkovoU

Atleti z oddílu AK Hodonín. Z|eva: Patrik Sasínek, Veronika Paličková, Adéla Sedláová, Lucie a Fillp Sasínek, v
pozadíje trenér Zdeněk Llpa.

nec o 64 setin vtefiny podlehly
a získali časem 2:II,83 minuty'
stffbrnou medaili a novy okresní '

rekord. T etí štafeta z PIzně pak
zaostala o 1,07 vtefiny.

Smulu naopak měl mladší Z
bratrské dvojice Sasínkri. Mistr
Čn v krosu mladších žák z roku
2010 Patrik se v hale p edstavil
v rozběhu na 800 meffťr, kde o
jednu jedinou setinu nepostoupil
do finále, kde by mu jeho ěas z
rozběhu 2:t8,82 minuty pohodl-
ně stačil na šesté místo. V roz-
bézich se také p edstavila Lucie
Žurkov á. Ye sprintu na 300 met-
ru obsadila časem 44,49 sek' und
celkové desáté místo.

o čtrnáct dní d íve se konal
šampionát dorostu a junioru v
hale, tentokráte v pražské Stro-
movce. Stejně jako na žactvo
odjelo i na tento šampionát pět
zástupcti, tentokrát pouze v
chlapeckém složení, protože jak

Dffmalovou tak Zapďovou stih-
Ia nečekaná nemoc a nemoh-
ly se proto zričastnit. Poprvé se
mezi dorostenci p edstavil Jakub
Žurovec. V rozběhu na 2OO met-
r zaostal Za svym okresním a
osobním rekordem o pouhou jed-
nu setinu a časem 23,20 sekund
postoupil do finále. V pětičlen-
ném finále zaostal zasvymčasem
z tozběhu a za vykon 23,26 vte-
in získal nepopulrírní čtvrté mís-

to. V tozbězich na 400 metru
dorostencti si dokázal Dominik
Kubalak sv j okresní rekord vzít
od Žutovce 

-zpét, 
kdyžjeho čas

z Vídně (52,58 sekund) zlepšil
na 52,39 vtefin. fimto časem
si zajistil pak finále. Dorninik
ovšem trošku nezvládl atmosfé-
ruzávodu a zfináIe si odvezl jen
páté místo za čas 52,47 sekund.
I poslední vystoupení na dvou-
setmetrovém oválu bylo sinol-
né. Dorostenci ve štafetě 4 x 200

metru ve složeníŽutovec' Kuba_
lák, Džuba a Palíčka obsadili
čtvné místo, kdyžjim bronz uni_
kl o pouhych osm desetin. ,,Čas
jsem měl spočítany p esně na
I:36,5 minuty, coŽ by loni stačilo
na st íbro. Kluci běželi L:36,44
minuťy, čímž svťrj okresní rekord
sice vylepšili o dvě vteiny, ale
letos to prostě nestačilo. Kon-
kurence je v této věkové kate-
gorii nesmírně kvalitní," zhod_
notil vykon štafety ZdeněkLipa,
trenér AK Hodonín. Jedin m
zástupcem v technickych disci-
plínách byl Filip Vinklárek,'kte-
ry obsadil vyborné sedmé místo
ve skoku vysokém v konem I82
cm a desáté místo v trojskoku za
vykon II,64 metru.

Pffštím závodem je Mistrov-
ství ČR v krosu, které se koná již
tento víkend pod patronátem AC
Prostěj ov v Rozstání-B aldovci.
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