
Ver'oniko Poliřkovú dvo|núsobnrú
mistryně čn v řeském rekordu
REGION _ První b eznovy
víkend hostila Jablonecká hala
poslední ze série Atletick ch
mistrovství republiky. Tento_
kráte o vav íny odjelo bojovat
žactvo a vedlo si na jedničku.

Z Jablonce nad Nisou pftvez-
n hodonínští atleti celkem t i
medaile) ,Z nichž dvě měly zlaty
lesk a jedna měla hodnotu bron-
Zovou. Hned o dvě nejcennější
medaile se postarala Veronika
Paličková, která bortila osobák
za osobákem, až se pÍopracova-
la'k českému rekordu, V sobotu
Se Paličková postavila na start
rozběhu nejkratšího sprintu na
60 metru. Svym soupe kám hned
rozběhovym časern 7 ,7O sekundy
ukázala, že si p ijela pro jednu z
medailí. Nejrychlejší čas jí pat il
také v následn ,ch mezibězích,
kde zopakovala na setinu stej-

ny čas jako v rozběhu. Ve finá-
le měla zdatné soupe ky, které
Veroniku vybičovaly ažk času o
setinu lepším než česky rekord,
ktery do té doby .drŽela Štepan_
ka Klap áčová ze Škody Plze . V

. roce 1993 zaběhla čas 7,66 vte-
i.'y. Veronika tak Za čas 7,65

sekund získalaprvní titul mistry_
no ČR. Druhá v cíli Emily Geru-
lová ovšem zaostalajen oJedinou
sbtinku (ejí čas'byl7 ,66 s), tÍetí
doběhl a Tercza Fiskov á, obléka-
jící dres Chomutova, časem 7,,8I
sekur_rd. o den později se Veroni-
ka postavila na start rozběhu na
150 metrťt. Roli favoritky obhá_
jila nejlepším čas em z rozběhu,
jen dvě setiny horším osobního
maxima, 19,20 sekundy. Ve finá-
le, do kterého vinou zranění již
nenastoupila druhá z šedesátky
Gerulová, nenašla p emožitel-

ku a časem-těsně nad hranici 19
vte in, konkrétně 19,04 sekundy,
zvítězllaizde. Druhé v cíli domá_
ci závodnici Michaele Bičianové
namě ila časomira 19,58 sekund,
tŤetí Dominika Paťková z Dukly
Praha jIž vytazně zaostala časem
20,29 vte iny. Svě enkyně Zde -
ka Lípy Paličková tak ďokáza-
la zhodnotit tvrdou p ípravu a
získat dva tituly mistryno ČR a
navíc česky rekord k tomu.

Vyborně Se da ilo i ostatním
hodonínskym nadějím. Dominik
Bartoník, kter je teprve prvním
rokem starší žák, dokázal obstát
V naby'té konkurenci běžcťr na
1500 metrťi a halovym osobním
rekordem 4:45,45 minuty vybo-
joval skvělou bronzovou medai_
li. Na titul mistra Čn uyto nutné
běžet 4:40,60 minuty.' Běžkyně
na 800 metrri Adéla Sedlá ová

postoupila jako šestá nejlep_
ší ze sobotního rozběhu časem
2:28,97 minuty. V nedělním
finále jí ovšem"trochu chybě_
ly síly a čas 2:3I,69 minuty jí
zajistil konečné vyborné sedmé
místo. Posledním zástupcem byl
ond ej Džuba. Ten si v novém
halovém maximu na 300 metrri
a časem poprvé pod 40 sekund
(39,95) zajistil ričast v nedělním
finále B. Vinou lehkého ztaně-
ní ovšem do tohoto finále j|ž
nenastoupil a obsadil tak celko-
vě osmé místo. P itom jeho toz-
běhovy čas by stačil na celkové
páté místo.

Tímto hodonínští atleti vza-
v eli halovou sezonu S Vyntkající
bilancí, ato celkově devíti medai-
lemi z republikovych šampionát
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