
Atleti sbírali zlaté medaile na halovém mistrovství
pŘruvsl- spĚvÁr T, I- .1.ÍOtL

Bratislaua Na atletickém
Halovém mistrovství Moravy
a Slezska v Bratislavě o vÍ-
kendu excelovala čIenka AK
Kyjov Natálie Kolajová. V bě-
hu na 800 metr si stylem start
- cil vybojovala mistrovsk ti-
tul v kategorii Žáky .

Vybornl ch vysledkri do-
sáhli i hodoninští atleti.

Čerstvá drŽitetka okresni_
ho rekordu na 500 metrri si
v Bratislavě doběhla pro titul
na o něco delší trati v čase
2:16,}9minuty.

,,Jde o nejlepší letošni vy-
kon na této trati v kategorIi'žá-
ky a jde dokonce o novy
okresní rekord," informovala
maminka mladé atletické
hvězdy Romana Kolaj ová.

NatáIie ještě svrij skvěI v -

kon korunovaIa okresním re-
kordem na trati 300 metrri.

Do cíle doběhla v čase 42,65
vte in a ziskala st ibrnou me-
daili. P ed ní se umÍstila pou-
ze Eliška Floriánová z JAC Br-

11o. VÍce neŽ vte inu za ní
skončiIa na t etim místě Ni-
kol oberherrová z atletického
klubu TJ Sokol Opava.

ZIatémedaile sbirali na Slo-
vensku i hodonínští atleti .

AK Hodonín vyslalna tento
závoď celkem dvaadvacet zá-
vodnÍkti, p ičemŽ někte Í jas_
ní medailÍsté kv li zraněnÍ či
nemoci zristali doma.

NejvyŠšÍ p ičku vybojoval
Filip Sasinek, kter: na'trati
B00 metr vylepšil svtij vlast-
ni okresni rekord na I:56,29
minuty a upevnil si tak své ve-
denÍ v českych tabulkách ka-
tegorie dorostu.

Stejně se vedlo dorostence
Tereze Korvasové, která své
tyden staré osobnÍ maximum
vylepšila o jeden a pril vte iny
na čas 4:52,73min a také jí u nás
pat í vedení v tabulkách, stej-
ně jako Žákyni Veronice Pa-
Iičkové, která časem 19,18 s ve
sprintu na 150 m o setinu vy-
Iepšila sedm let stary okresnÍ
rékord Martiny Schmidové.

Dorostenec Jakub Žurovec

nenašel v běhu na jedno halo-
vé kolo, tedy 200 metrťr, p e-
moŽitele a zvítézll v čase 23,17 .

Podobně jako Lucie Krtič-
ková, která tentokrát ve vyš-
ka ském sektoru p ekonala
Iaťku ve vyš ce t57 cm. Po vy-
nechánÍ na 160 uŽ bohuŽel 163
cmnezdolala.

Na st ibro dosáhI jeji kole-
ga ze sektoru, nestárnoucí
Alois Zapala, za vykon L7 7 cm.

Bronzovou medaili si do
Hodonína p ivezl Jind ich
Goiš z běhu na 400 metrri.
SkvěI m osobnÍm rekordem
52,58 s pat í momentálně mezi
pět nejlepšich dorostenec-
k ch čtvrtka ťt v republÍce.

Těsně pod stupni vÍtězti
skončil Dominik Kubalák
z AKHodonÍn na trati 200 me-
trťr. V kategorii juniorti obsa-
dil 4. mÍsto v halovém osob-
ním rekordu 23,99 s, na dvoj-
násobné trati pak skončil Šes-
ty časem 52,13 s.

osobnÍ rekord na B00 metrri
2:14,79 min stačil taktéŽ pouze
na ,,bramboru" Dominiku

BartonÍkovi v kategorii Žac-
tva.

Čtvrtá skončila také doros-
tenka Lucie Žurková ve sprin-
tu na 200 m v osobnim rekor-
du 27',45 s. ,,Dobré vykony
p edvedlÍ
v Bratislavě též atletičtÍ svě-
enci trenér Vrbovského a

Pazourka," podotkla Kolajo-
vá. l

Vyčnival zvláště vykon no-
vého objevu kyjovské atletiky
- Jaros1ava P čka.

Ten skončil na stríbrné po-
zíci v běhu na 1500 metrri. Je-
ho čas byl 4:49,06. V kategorii
Žákil zaostal jen za Janem
osolsobézAHA Vyškov.

Víkendovy atletich svátek
měI ale i smutnějšÍ momenty.
Sm lu měl p i svém závoďu
atlet Robin Němec.

V běhu na 300 metrri dopla"
til na neďisciplinovanost jed-
né z rjrčastnic atletich ch zá-
vodťt, která mu vstoupila do
dráhy a zprisobila jeho pád.
Němec pak sympaticky závoď
alespo symbolickydokončil.běhu na 800 metrji. Foto: Lukáš Lípa


