
Atleti Úspěšně vykrořili do holové sezony
REGION - V sobotu 19. ledna
hostila Víde první z vyhlá_

šen ch hďov ch mítink . Na
Season Opening mítinku se
Y mezinárodní konkurenci
ve skvělém světle p edvedli i
hodonínští atleti. Prví závod
po t ech měsících byl na moti-
vaci závodníkŮ znát a proto již
Y prvním závodé padlo hned
pět okresních rekordri a témě

většina závodník si vytvo ila
osobní rekordy pod st echou.

K těm nejlepším pat ily oba
sprinty Veroniky Paličkové. Svě-
enkyně ZdetkaLípy a držitelka

českého rekordu v hďe v kate-

gorii Žáky , na 60 metr , si svtij

osobní rekord vylepšila o čtyfi
setiny a vykonem 7,6I sekundy

se zďadila na šesté místo celore-
publikovych historickych tabu-

lek v kategorii dorostenek. Po

vítězství na této trati v okresním
rekordu (doposud 7,90 s) pfida-

la páté místo mezi seniorkami
ve sprintu na 200 metru v dalším
rekordu 25,06 sekundy. Podobě

si vedl svě enec Antonina SLezá-

ka Filip Sasínek. Nejprve vylep-

šil sv j halovy okresní rekord na

400 metru v kategorii dorostu
o p l vtefiny na 51,51 sekun-

dy, poté p idal další zlepšení na

dvojnásobné trati, kde zvítěztl
časem I:54,21 minuty. v našem

okrese nikdy nikdo neběŽel rych-
leji a Filipovi tak nyní pa í i ten

seniorsky. Pul sekundy ukrojil
z rekordu junioru také Dominik
Kubalrík na 400 metni. Rekord
Tomáše Slezáka z roku 2008

(5I,34 s) zlepšil na 50,84 sekun-

dy. P idal i osobák na 200 metru

-B,57 sekundy. Nová závodnce
AK HodonÍn Natálie Kolajová si
na okresní rekord v novém dresu

musí jéště počkat. V běhu na 400

Dominik Kubalák v běhu na 400 m.
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metrťr jí chyběla jedna desetin-

ka, ale i tak čas 59,03 sekundy je

velice kvalitní vykon. Poloviční
trať zvlád|a za 26,90 sekundy.

V borné vykony dosríhli také

ostatní závodníci: Jind ich Goiš
(400 m - 5 1,08 s, 200 m - 23,24

s), Dominik Bartoník (800 m -
2:12,46 min), David Herka (400

m 53,4 s), Jakub Žurovec
(60 m - 7,30 s, 200 m - 23,04

s), ond ej Kuče ík (60 m - 7,46

s), ond ej Džuba (60 m - 7,66 s,
200 m - 24,92 s), Patrik Sasínek
(800 m 2:I2,9I min), Adéla
Herzánová (60 m - 8,69 s, 200

m 29,63 s), Lucie Krtičková
(vyška - 158 cm), Katefina Kor-
vasová (800 m - 2:36,94 min),
Adéla Sedlrí ová (400 m - 63,43

s), Darina Dvorská (60 m - 8,89

s, 200 m - 30,61 s).

,Na zač,átek sezony jsou to'
kvďimí v kony a uvidíme, Co

pfinesou další závody. Stále je
pro nás hďa jen zpest ení trénin-

ku. Chybí niím nějaké zánemi,

kde by se dďo kvďiměji tréno_

vat. V současném pďasí nejde jít
pomalu ani klusat do lesa, ne tak
běhat rychlé seky. Ale závod-
níci bojují a vykony jsou o to
chvályhodnější," zhodnotil píli
závodníkri Lukáš Lípa, statistik
AK Hodonín.

a Již7. ledna si dali dostave-
níčko vysokoškoláci v pražské
p etlakové hale na Strahově.
Na svém akademickém mis:
trovství bojovďy o vav íny i
dvě hodonínské vysokoškolač-

ky. Lucie Krtičková po lo ském
hďovém bronzu a letním titulu,

p idala titul také v hale. Zlato ve

skoku vysokém ji zajistil vyda-

en pokus na 165 centimetrech.

V soutěži, kde se skákalo pouze

sedm pokusri, bohužel nemohla
pokračovat na další v šce, pfo-

toŽe právě zdolan 'ch 165 cm na

t etí pokus byl- zárove pokusem
. sedmym. Druhé zástupkyni Janě

Myrmusové se tolik nedďilo a

po lo ském finále tentokrát pÍi-
dala zav 'kon 9,50 metru ve vrhu

koulí r,poUZe" dvanácté místo. I

tak studentky Univerzity Tomáše

Bati ve ZIíně zanechaly na Stra-

hově dobry dojem.
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