
Hodonínští otleti opět
REGION _ Hodonínští atle-
ti nezaháleli. Nedávno hostila
bratislavská hala Elán tradiční
Mítink olympijskych nadějí.

Na start se postavilo hned
šestnáct hodonínskych mláďež-
nickych nadějí, které dokáza-
li zahraničním závodníkťrm ze
Slovenska, Mad'arka, Rakous-
ka a dalších evropskych zemí
obstojně konkurovat. Bratislav-
ská hala viděla také devět okres-
ních rekordtl, z toho sedm patÍi
právě atlet m Hodonína. Do čela
českych tabulek se dostala Vero-
nika Paličková. Trat dlouhou 60
metr doslova prolétla dvakrát
ve vyborném čase. V prvním
běhu zaostala jen dvě setiny od
svého absolutního maxima. Cas
7,84 sekund Znamená vylepšení
vlastního okresního maxima o
celou desetinu. Ve druhém běhu
zaostďa jen o jednu setinu a čas
7,85 vte in ji za ídil konečné t e-
tí místo , když ve startovní listině
byly dívky až o ti roky starší.
Právě o t i roky starší madarsky
borec jako jediny dokázal vyzrát
na Filipa Sasínka na trati 1 500
metr . I tak si Sasínek doká-
zal vytvo it absolutní osobní a
okresní rekord časem 4:06,42
minuty. Jeden áct|et stary okresní

rekord Lukáše Lípy v kategorii
junioru dokázal p ekonat Domi-
nik Kubalák na trati 500 metru.
Tuto nemistrovskou trať' doká-
zal proletět za I:o8,29 minu-
ty a v závodě obsadil konečné
druhé místo. o jednu pffčku za
ním doběhl Jindich Goiš, kte-

Ú pro změnu dokázal vymazat
Kubaláka z tabulek dorostenec-
kych časem 1:09,19 minuty. o
poslední vylepšení okresního
rekordu a nejen dorostenek, ale i
žen, se postara|a Tereza Korva-
sová na trati 1 500 metru. Čase-
4:54,17 minuty dokáza|a poprvé
pod st echou zaběhnout čas pod
pět minut a celkově obsadila dru-
hé místo. Halové osobní maxima
p edvedli i jiní.

Z v sledk závodník AK:
Jakub Žurovec, 60 m - 7,36

s, ond ej Kuče ík, 60 m _ 7,55
S' ond ej Džuba, 60 m _ 7,68
s, oliver K íž, 60 m - 8'1E S,

Dominik Bartoník, 1 500 m
4:46,14 min, Patrik Sasínek,

1 500 ÍTI - 4:49,42 min., Adé-
la Herzánová, 60 m 8,75 S'

Karolína Gajarová, 60 m - 8,70
s' Adéla Sedlá ová, 500 m
I:25,04 min (oddílovy rekord),
Martina Bašusová, 1 500 m
5:36,42 min., Kate ina Korva-

sová; 1500 m - 5:44,83 min.
Ve stejny den bojovala o

zopakování lo ského nejlepší-
ho halového vykonu LUCIE
KRTIČKOVÁ (na snímku). Ta
si o centimetr vylepšila letošní
maximum na 165 cm a jen těsně
jí unikl vykon I70 Cffi, ktery zde
p edvedla loni. I tak V závodě
Hustopečské skákání obsadila
slušnou šestou p íčku.

o den později hostila o1o-
mouc Mistrovství Moravy a
Slezska ve vrhu koulí. Zde
bohužel nikdo nedokázal vybo-
jovat p diové umístění. I tak
nebyly vykony k zahození.
Nejlépe se da ilo ženám. Jana

' Myrmusová vybojovala vyko-
nem o 14 cm kratším než jeji
halové maximum (9,96 metrti)
pátou p íčku. o jednu p íčku za
ní skončila Zuzana Haunoldová
vykonem 9,15 metr . V kate-
gorii žákn obsadil deváté mís-
to Marek Macek vykonem 8,2L
metrri a v kategorii junior zís-
kal Prokop Vyskočil desátou
pffčku osobním rekordem 10;16
metrri a jedenáctou pozici vybo-
joval v novém oddílovém rekor-
du dorostenec Marek Mikeska
vykonem 10,98 metr .
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