
Hodonínští atleti zakončili sezonu pětibojem
I bez startu několika opor Al( Hodonín padlo v pos|edních letošních závodech na drláze šest rekordů stadionu a čtyři okrésní rekordy
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Hodonín Hodonínšti atIeti
zakončiIi sezonu na ďráze.
Členové a čIenky AK HodonÍn
pomě iIi sÍIy na stadionu
U Červenych domkri v pětiboji
a ve vrhačském trojboji. o v -

sledek tentokrát tolik nešIo.
,,ZvoILI jsem tuto variantu,

protoŽe si m Že zazávoďit
opravdu kaŽdy. JelikoŽ je po
sezoně, tak není problém, aby
si běŽec, ktery se sppcializuje
na st ední tratě, hodil diskem
či oŠtěpem. NemusÍ se bát to-
}no, že by se zranil nebo Žeby
chyběI v dalšich d leŽitych
závoďeCh," ekl hlavní orga-
nizátor závodu a zástupce ho-
donÍnského klubu Lukáš Lí-
pa.

Ten vě il, Že na stadion do-
razi vÍce závodnik'i. ,,obsaze-
nost byla slušná, i kdyŽ jsem
v koutku duše vě il , Že p ijde
vice lidÍ. Máme ale po Sezoně,
někte í závoďnÍci nabÍrajÍ si-
ly do p ípravy, jiní 1éčí lehká
zraněni a další jsou nemocilí,"
pravil Lipa.
I bez startu několika opor

padlo v závoďech šest rekorďri
stadionu a čty i okresnÍ re-
kordy.
o rekordy' staďionu se za-

slouŽil starší žák Fi1ip Sasí-
nek, ktery zabéhI dvoustovku
za 24,2I vte iny a v pětiboji
ziskal celkem 2712 bodťt.
Úspěšny byl i dorostenec Do-
minik Kubalák. Ten získal
2549 bodri (1. misto tabulek
ČR). Jana Myrmusová získala
ve vrhačském trojboj i žen
L47B bodri, dorostenec Karel
MazáIek z JAC Brno 1689 bodti
a Norbert Tuša 1318 bodti:

okresní maxima pak vylep-
šil Dominik Kubalák, kdyŽ
posunul vIastní vykon v pěti-
boji z minulého roku o sto Pá-,i, 

;

desát bodti. ,,Jeho vykon má
nynÍ má hodnotu 2549 bodti,"
upozornillÍpa. 

i

Kubalák poté p idal ve vr-
hačském trojboji také nej-
hodnotnějšÍ vy_kqn v kategorii
dorostu. Novy rekorď činí

1220 bodti. Novy okresnÍ re-
kord stanovil v pětiboj i žákil
Fitip Sasinek. Ten kromě pat-
náctistovky posunul všechny
své osobní rekordy a zap,sal si
bodovy součet 2712 bodri.
Stejně tak vytvorila nov , re-

Pětiboi (dálka-oštěran Fdlsk-l 5fiI m)
Lukáš Lípa (muži) 670 - 4L,5I- 23,45 - 25,06 - 5:27 ,27-
Filip Sasínek (Žáci) 528 -34,68 - 24,2L -30;,35 - 4:27,07
Dominik KubaIák (dorost) 5o3 -32,05 -23,23 -27,Lo - 4:43,L5
Matěj Bureš (muži) 544 -34,8L-24,66 _2L,o9 - 5:36,92
David Herka (dorost) 495 -LT ,35 - 24,54 -I8,2I - 5:05,25
Jind ich Goiš (dorost) 5o9 -20,68 -24,2L_L4,47 -5:23,52
Radek Husák (muži) 5 0 -15,32 - 26,47 - 14,81 ' 5:46,32
P a v e t Š ím a' *,1L*,. 

liÍíailí :ft*T':'*&'1 ;',3?;'''
Norbert Tuša (muŽi) 9,7L - 40,52 - 26,69
Lukáš Lípa (muŽi) 9,67 - 41,51 _ 25,06
Dominik l(ubalák (dorost) 9,97 - 32,05 - 27,Lo
Pave! Šíma (muŽi) 6,75 -LB,93- 18,84
Radek Husák (muŽl) 5,55 -L5,32- 14,81
Jana Myrmu5ová (Ženy) 9,8l -, -34,30
Lenka KÍichlerová (ženy) 8 ,95 - -\B,45

počasÍ. Ve čtvrtek bylo ještě
teplo, ale v sobotu aŽto tak ve-
selé nebyIo. AIe první t i dis-
ciplÍny byly super. Na disk
zapršeIo, a to ovlivnilo zbytek
soutěŽe. Disk závodník m
klouzaI a na poslednÍ discipli-
nu, kterou byl běh na patnáct
set metrri, jsme málem pot e-
bovali čelovky, jelikoŽ se aŽ
brzy stmívá," pronesl Lípa,
ktery ocenil i vykon Jakuba
Zurovce.
Hodonínsh béŽec ďokázaI

na konci sezony zaběhnout
dvoustovku za 22,53 sekun$y.
Vyborny v: kon posunul Zu-
rovce na čtvrté místo letoš-
nÍch českych tabulek.

Vyborně se veďlo i posled-
nÍm zástupcrim v soutěŽích
druŽstev. HodonÍnská trojice
Veronika Paličková, Adéla
Sedlá ová aT ereza Korvasová
Se s t1lmem starších Žáky t
JAC Brno probojovaIa do fÍná-
le MistrovstvÍ eeské republi-
ky.

Paličková se na národním
šampionátu radovala z vítéz-
stvÍ hned t ikrát. V nejkrat-

šÍm sprintu na šedesát metrri
dokonce ve fináIe vylepšila
svtij osobnÍ a okresní rekord
na vytečn: ch 7,Bzvte iny. ,,Ve
sprintu na sto padesát metrri
vyhráIa druhym nejlepšÍm
časem "sezony I9,L7 sekundy
a p ispěIa k vítězstvi štafety
čty ikrát šedesát metrli," rekl
Lipa.

VÍtězstvi si pripsala také
Tereza Korvasová. Rodačka
ze Vnorov nenašla na patnác-
tistovce p emoŽitelku a spo-
Iečně s klubovou kolegyní
Adélou Sedlá ovou p ispěIa
vÍtězstvÍm ve štďeťě na t i-
krát t i sta metr'ri.

Sedlá ová ještě p idala na
osmistovce páté místo, v běhu
na t i sta metr byla mladá
hodonÍnská závodnice dev átá.
,,Ani tyto vyborné vysledky
ovšem v cel'kovém součtu ne-
stačily na medaili a tym JAC
Brno obsadil nakonec celkové
čtvrté mÍsto. Zvitézll tym TE-
'Po Kladno, ilfl druhém mÍstě
byla Česká Lípa, která získala
stejny počet bodti jako t etÍ
olomoUC," uvedlLípa.

AKHodonín

ro lzuupšÍ NA KoNEc. Hodonínsk běžec Jakub Žurovec dokázal na konci sezony zaběhnolt dvoustovku
za22,53 *klncv. v born v kon posrnul Žurovoe na čtuté místo lďošních če* ch tabulek Foto: AK Hodonín

kord v kategorii Žen a Žen do
dvaadvaceti l,et Jana Myrmu-
sová. Ta nasbírala ve vrhač-
ském trojboji obsahujícím
kouli, oštěp a disk ceIkem
I|T9bodri. :

,,Škoda jen, že nevydrŽeko
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