
Paliěková září. Má titul, rekord i světoýýkon
Mladí hodonínští atleti získali na letošním halovém mistrovství české repubIiky dorostu a juniorů čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile
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Hodonín_Tak tohle stojÍ váŽ-
né za pozornost. HodonÍnská
sprinterka Veronika Palič-
ková p ekonala na halovém
mistrovstvi České republiky
dorostu a junior v závodě na
šedesát metrri o čty i setiny
čbr iat icet let stary rekord
Mileny Tebichové. Svě eri:
kyně kouče Zde ka Lipy Ka-
te ina zaběhlanejkratši sprint
za 7,46 sekundy, coŽ je podle
Žeb íčku All-athletics t etí
nejlepšÍ světov: v kon letoš-
niho roku.

P ed Paličkovou jsou pouze
vrsterrnice Irene Ekelundová
ze Švédska (7,32) a Američan-
ka Hannah Cunliffeová (7,44).
V kon rohatecké rodačky má
navic velkou hodnotu i mezí
Ženami,

,,U nás zaběhly šedesát me-

trti rychleji jen dvě závodnice,
a to novopečená rekordman-
ka v kategorii Žen Kate ina
Čechová a Barbora Procház-
ková. obě tyto závodnice p i-
tom splnily limit na seniorské
halové Mistrovství Evropy,"
upozornil člen hodonínského
klubu Lukáš Lipa.

Své vedenÍ v česk ch tapul-
kách potwdila talentovaná
závodnice i na dvoustovce. V
nÍ se sice českému rekordu
Hany Benešové zatim nep i-
blÍŽila, ale skvěl: čas v osob-
nÍm rekordu 24,,68 sekundy
znamenal druhl titul a histo-
ricky sedm: nejrychlejšÍ čas
mezi dorostenkami. Druhá
závodnice, Zde ka Seidlová,
zaostala za Paličkovou o t i
desetiny.

Své tabulkové postavení
potvrdil i Filip Sasinek. Svě-
enec Antonina Slezáka po ťy-

dennim uŽivánÍ antibiotik si-
ce na zlepšeni svého letošniho
českého rekordu nemyslel, ale
titul měl spiše jako povinnost,
coŽse také potvrdilo.

Sasínek si ve fináIe běhu na
patnáct set metr doběhl pro
titul s náskokem témě deseti
vte in.

,,VÍtězn: čas 4:10,58 minuty
by stačil na nejlepší v kon v
České republice. Ten ovšem
ďrŽi Filip česh m rekordem
3:55,35 minuty," informoval
LÍpa.

Na dvojnásobné trati, kde
byl Sasinek rovněŽ největšÍm
favoritem na vitězstvi, bohu-
ŽeI doplatil na strkanici na
startu a po p edčasném vy-
šlápnuti p es čáru se musel
poroučet do šaten. Ušet ené
sily ovšem byty na nedělnÍ
patnáctistovceznát.

Svrij double p ijela do Pra-
hy obhájit Tereza Korvasová.
PIán se povedl ale napril.

V sobotnÍm závodé na t i
kilometry dorostenek nenašla
hodoninská závodnice p e-
moŽitelku a nritézl]ra časem
10:18,12 minuty.

,,Tereza tedy běŽela o deset
vte in rychleji neŽ p edchozÍ
rok," upozorniILÍpa.

' Rodačka ze Vnorov nako-
nec prohrála s pardubickou
Veronikou Kupkovou, která
vede i české tabulky. I tak je
st Íbro a čas 4:50,38 minuty
pro nadanou běŽkyni vybor-
nou vizitkou.

Tabulky p episovala i Na-
tálie Kolajová. Ta v sobotním
rozběhu na osm set metrri po-
Šet ila sily a postoupila do fi-
nále p imo z druhého mÍsta za
2:27,7Lminuty.

NedělnÍ finále p ineslo lÍf
boj o titul. Kolajová nakonec

BohuŽel v den šampionátu
se ji neveďIo nejlépe a vyko-
nem 154 cm obsadila dělenou
šestou p íčku. Na bronz p i-
tom na mistrovstvi repubtiky
stačilo i 159 centimetrli," pra-
vil LÍpa.

ostatnÍ hodoninštÍ závod-
nici ztistali za hranicemi fi-
nále.

Ani novy okresni rekord v
závodě na šedesát metrti ne-
stačil Jakubu Žutovcovi na
lepš i neŽ sedmn ácté mÍsto.-Na 

dvoustovce byl Žurovec

B\LŽ z dvojice jrrniorti k to-
mu měl Jind ich C'oiš. Časem
5I,02 sekundy ovšem obsadil
celkové desáté misto.

Dominik Kubalák si za čas
5L,7I sekundy odvezl t inác-
tou p Íčku. '

V kategorii dorostencti sta-
čil ond ejovi DŽubovi čas
55,16 sekundy na celkové je-
denácté misto.

Podobně na tom byl i David
Herka, ktery v závodě junior
na osm set metru obsadil se-
dmnáctou pozici. 5 . },Lo Ib

,,Rychleji v kategorii do_ ve finiši i kvtlli své drobné postupu ještě bIíŽ. omezen
rostenek dokázalo v historii taktické chybě podlehla Eliš- počet drah na ovále však za-
běŽet pouze dvanáct běŽk} ,' ceNerudovézolomouce. jistil finále pouze pěti sprin-
p idalstatistik AK Hodonín' I tak ale časem 2:'12,4'6mL ter m,atakzadalšíwlepšeni
Druhé závodnici, Veronice nutyvymaza]azokresnÍchta- okresního maxima na n,76
Siebeltové, nadělila Korvaso- bulek oddflovou kolegyni Syl- sekundy si hodonínsk sprin-
vá více neŽjedenáct vte in. vu Škabrahovou. ter odvezl z praŽské haly osmé

,,V historick ch tabulkách místo.

Uspěta i Kolajová 9"-..*.:"::}-'iky 
běŽelo rych- Na celkové tináďé p íčce

'Iejipouze osmzávodnié," ekl skončil mezi dorostenci on-
V neděli se pokoušela členka LÍpamladšÍ. d ejKuče Ík'
slováckéhoklubuobhájittitut Smrilu měla v ška ka Ka- Tenzvláďšedesátimetrov
inapolovičnÍtrati. skvěl čas te ina Fialová, která během sprint za 7,48 sekundy. Do ťr-
ze sobotnÍho závodu však stál sezony atakovala rr šky nad nále se nepodíval ani jeden
Korvasovouspoustusil. hranicíl60cm. čtvrtkď.


