
Hodonínští otleti otevřeli

HoDoNÍN - Na hodonínském
stadionu U Červenych domkri
po ádali hodonínští atleti po
lo ském ríspěchu i letos v rám-
ci athetického čtvrtku klasicky
pětiboj. Nakonec se jej celkem
zríčastnilo dev ět záv odníkri.

,,2 dtlodu dovolenych, sou-
st eděních nebo zdravotních se
bohužel nep ihlásil žádny závod-
ník mimo náš klub, což mé mrzí,
ďe privodní dlouhodobě napláno-
YaÍÚ'termín nám sebral víkendo-
vy turnaj ve fotbale. Rychle jsrne
naštěstí našli niíhradní a druhy
ročník Hodonínského pětiboje
se uskutečnil," prohlásil pozděj-
ši vítěz Lukáš Lipa z AK Hodo-
nín. Zápékrtého nep íliš horkého
počasí padly celkem 3 okresní
rekordy. o jeden mimo pětiboj se
postaral Jakub Žltovec. Hodo-
nínsky sprinter zlepšil21 let sta-

ry okresní rekord Lubomíra Bar-
táia (37,43 sekund) na č,as 37,37
sekund. Dďší dva padly v celko-
vém hodnocení pětiboje. Junior
Jakub Prágr tak nastÍádal celkem
1977 bodri, čimžustanovil okres-
ní rekord této kategorie a stejně

tak si vedla-dorostenka Martina
Macháčková, která v celkovém
součtu pěti disciplín obsahují-
cích skok do dálky, hod oštěpem,
sprint na 200 rnetr , hod diskem
a běh na 1 500 metr , nasbíra-
la celkem 1177 bodťr. Lo sky
okresní rekordman v kategorii
dorostu Dominik Kubalrík měl
letos sm lu a k vylepšení své-
ho 1o ského maxima mu chy-
bělo pouhych 23 bod (2376),
kdyŽ letos mu šlapal na patyjeho
tymov kolega Filip Vinklárek.
Ten si vylepšil osobní rekord na
2323 bodri. V kategorii muŽri si
nejlépe vedl Lukáš Lípa,kten-i po
vy nu c e né čtrnác tidenn i pÍ estáVc e
z drivodu virového onemocnění
nasbírď celkem 2616 bod . Dru-
hé místo získal letošní mistr svě-
ta veterán ve skoku vysokém
Alois Zapala celkov m součtem
2I8I bod . T etí místo obsadil
vrhač Martin Hošek. Ten si opro-
ti minulému roku polepšil o 164
bodri na celkovych 1934 bodri.
Čtvrté místo pak obsadil Matěj
Bureš (1893 bodti) a na pátém
místě se umístil nejstarší ričast-

ník pětiboje, vedoucí družstva
dorostenc jednapadesátilet JtÍi
vinklárek ziskem 879 bodri. Na
první záxod v druhé polovině
sezony se to povedlo.

Z v sledk domácích závoď_
níkri: Veronika Paličková 60
meff _ 8,19 sekund (letošní nej-
lepší v kon), Lucie Krtičková 60
m - 8,51 s, 200 m - 28,79 s, Eri-
ka Zapďová 60 m _ 8,79 s, 200
m - 28,62 s, Filip Sasínek 60 m

- 8,07 s, 1 500 m - 4:22,17 min,
oštěp 34,76 m, disk 1 kg _2I,4o
m, Patrik Sasínek 300 m _ 42,37
s, oštěp - 19,54 m, David Herka
300 m- 38,57 s, Lenka Ktichlero-
vá oštěp _ 25,09 m, disk _ 20,21
m' Zuzana Haunoldová oštěp

.-24,66 m, disk -23,32 m, Josef
Korvas I 500 m - 4:50,61 min,
Michaela Knotkpvá 60 m _ 9,5l
s, 300 m _ 49,29 s, dálka - 383
Cffi, Kate ina Korvasová 60 m
- 9,81 s, 300 m - 50,60 s, dálka
_ 338 Cffi, Barbora Ščecinová 60
m _ 9,97 s, 300 m _ 55,52 s, dál-
ka 362 Cffi, Natátrie Hlavinková
60 m _ 10,82 s, dálka 289 cm.
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