
Sasínek s Paličkovou si podmanili halu ve Vídni
Halová sezona odstartovala Mladí hodonínští atleti se představili v Rakousku na mítinkÚ Season Opening, kde překonali několik rekordů
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Hodonín HodonÍnští atleti
uspěŠně vykročili do halové
sezony. Na Season Opening
rnitinliu, ktery se v sobotu
uskutečniI Ve Vídni, preko-
rrali mladi závodnici Filip Sa-
sÍnek S Veronikou Paličko-
Votl několik okresnich rekor-
du. V Rakousku se darilo i Do-
nrirliku Kubalákovi a Natálii
Kolajové, která do Hodonina
prestoupila z Kyjova.

-&:- ATLETTKA

PrvnÍ Z vyhlášenych halo-
vych mÍtinku hostila v sobotu
VÍderi. IrTa Season opening
mítinku Se V mezinárodni
konkurenci ve skvělém světle
Jlredvedli i hodonÍnŠtÍ atleti.

,'bTa prvnÍm závoďepo trech
rněsicích byla na závodnícich
motivace znát, a proto jLž V
prvnim závoďé padlo hned pět
okresnÍch rekordu. Téměr
většina závodniku si vytvori-
la osobní rekordy pod stre-
chou," uvedl zástupce AK Ho-
tionÍn LttkáŠ Lípa.

K rrejlepŠÍm vykonum pat-
rily oba sprinty Veroniky Pa-
Iičkové.

Svěrenkyně Zdenka Lípy a
drŽitelka českého rekordu v
hale v kategorii Žáky t na še-
clesát metru si svuj osobni re-
kord ..lylepšila o čtyri setiny a
r.;'ykonern 7,61 vteriny se za a-
dila na Šesté místo celorepub-
likovych historickych tabu-
lek v kategorii dorostenek.

Po vítězstvÍ na této trati v
okresnÍm rekordu pridala Pa-
ličková páté mÍsto mezi seni-
ol-kami ve sprintu na dvě stě
rnetru v dalŠÍm rekordu 25,06
sekundy.

Podobě si vedl svěrenec
ArltonÍna Slezáka Fitip Sasi-
nek. Ten nejprve v závodě na
Čtyť'i sta metrti vylepŠil svuj
halovy okresnÍ rekord v kate-
gorii dorostu o ptil vteriny na
5],51 sekunďy a poté pridal
ctalšÍ zlepšení na dvojnásobné
trati, kde zvítězIl časem

I:54,2I minuty. ,,JelikoŽ v na-
Šem okrese ještě trikdy nikdo
neběŽel rychleji, patrÍ Filipo-
vi i seniorsky rekord," pravil
Lípa.

PUI vteriny ukrojil z rekor-
du junior také Dominik Ku-
balák, ktery v závodě na čtyri
sta metrri zlepšil rekord To-
máše Slezáka z roku 2008 na
50,84 sekundy. HodonÍnsky

V sledky závodník AK Hodonín
Jind ich Goiš (400 m- 51,08 s, 20Q m - 23,24 s), Dominik Bartoník
(Boo m _ 2.L2,46 min), David Herka (400 m - 53,44 s), Jakub Žurovec
( 0 nr _7,30 s,200 m -23,04 s), ond ej Kuče ík (60 m -7,46 s),0n-
d ej Džuba (60 m -7,66 s,200 m - 24,92 s), Patrik Sasínek (B00 rn -
2:L2,9l min), Adéla Herzánová (60 nr - B, 9 s,200 m_29,63 s), Lucie
Krtičková (v ška - 15B cm), Kate ina Korvasová (B00 m - 2.36,94
min), Adéla Sedlá ová (400 m - 63,43 s), Darina Dvorská (60 m - 8,B9
s, 200 m - 30,61 s).

běŽec navíc ve VÍdni pridal i
osobnÍ rekord v běhu na dvě
stě metrťr. Novy čas má hod-
notu 23,57 vtertny. Nová zá-
vodnice slováckého klubu
NatáIie Kolajová, která do
HodonÍna prestoupila v zimni
prestávce z Kyjova, Si na
okresní rekord v novém dresut
musÍ ještě počkat. V běhu na
čtyri sta metru jÍ chyběla pou-

ze Jeona oesetlna. ,,Ate I taK
čas 59,03 vteriny je velice kva-
Iitní Vykon," upozornil Lípa.
Polovični trat zvláďla Kolajo-
váza26,90 sekundy.

,,chybí nám nějaké
zázem'' kde by se dalo
kvalitněji trénovat. V
současnéÍn počasí
nejde jít pomalu ani
klusat do lesa, ne tak
běhat rychlé useky."

Statistik Al( Hodorrín Lukáš Lípa

,,Ná začátek Sezony jsou to
kvaIitrrí vykony a uvidíme, co
prinesou dalŠÍzavody. Stále je
pro nás hala jen zpestrenÍ tré-
ninku. Chybí nám néjaké zá-
zemí, kde by se dalo kvalitněji
trénovat. V současném počasi
nejde jít pomalu ani klusat do
lesa, ne tak běhat rychlé use-
ky. Ale závodnÍci bojuj i a vy-
kony jsou o to chvályhodněj-
Ši," prohlásil statistik atletic-
kého klubu.

JLŽ 7. Iedna si dali dostave-
ničko vysokoŠkoláci v praž-
ské pretlakové hale na Stra-
hově. Na svénr akademickém
mistrovstvÍ bojovaly o vavrÍ-
ny i dvě hodonÍnské vysoko-
školačky. Lucie Krtičková po
lonském halovém bronzu a
letnÍm titulu, pridala tituI ta-
ké v hale.

Zlato ve skoku vysokém ji
zajistil zdareny pokus na 165
centimetrech. ,,V soutěŽi, kde
se skákalo pouze sedm poku-
Su, bohuŽel nemohla pokra-
čovat na dalŠÍ vyšce, protoŽe
právě zdolanych 165 centime-
tru na tretÍ pokus byl zároven
pokusern sedmym," pronesl
LÍpa.

Druhé zástupkyni, Janě
Myrmusové, se tolik nedarilo
a po lotiském finále tentokrát
pridala zavykon 9,50 metru ve
vrhu koulÍ dvanáctou pričku.
I tak studentky Univerztty
Tomáše Bati Ve ZIině Zane-
chaly na Strahově dobry do-
jem. 1.i,1 2ci:
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zÁŘIlr ve vÍDNI. Hodonínštíatleti zahájlli v Rakousku halovou sezonu. Skvě!é v kony p edvedl zejména Filip Sasínek (vlevo), kter vylepšil
okresní rekord v závodech na ěty i sta a osm set metr . V1 born čas zaběhla i mladá sprinterka Veronika Pa!ičková. roto: Darina DVorská


