
Všechny body posbírali Bartoník s Kolajovou
Osmého ročníku Hodonínského běžeckého poháru mládeže se zúčastnilo I4l3 dětí. Souboj kyjovských závodníků ovládl Tomáš Cibulka
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Hodanínsko osmy ročnik
Hodonínského běŽeckého po-
háru mláďeŽe 2011 zná své vi-
téze. V mládeŽnickych kate-
goriÍch opět kralovali závoď-
níci AK Hodonín, kte í trium-
fovali ve čty ech z osmi kate-
goriÍ. V konkurenci nejzná-
mějšÍho okresniho klubu se
neztratili ani zástupci Kyjova
a Mikulčic. oba kluby si p i-
psaly po dvou prvenstvÍch.

,,Letos navíc vynechali boje
o body v dětském poháru dva
nejlepšÍ ŽákovštÍ reprezen-
tanti, T,ereza Korvasová a Fi:
lip Sasínek. oba mladí hodo-
nÍnští závodníci mají jíŽ ta-
kovou v1 konnost, Že jiŽ musí
svádět souboje se staršÍmi ka-
tegoriemi. A žejim to jde, tak
o tom jsme se mohli p esvěd'
čovat po cely rok. MajÍ na'to,
aby mohli dělat v budoucnu
velkou atletiku," pronesl e-
ditel Hodoninského běžecké-
ho poháru mládeŽe 2011 Pavel
Bila.

Dominanci Hodonina letos
potvrdili Jan Hromek, Mi-
chaela Knotková, Martina
Bašusová nebo Patrik SasÍ-
nek. ostudu rozhodně neděla-
li ani Eliška Jakubčiková,

NatáIie' Hlavinková, Barbora
Valášková, Julie H ebačková,
Radek Robzinek, Kate ina
Korvasová, oliver KtiŽ, Jan
Bartoš, Adéla Sedlá ová,
Lukáš Konečny a ond ej Ku-
če Ík.
o tom, Že s mládeŽí umí v

Mikulčicích dob e pracovat,
dokazují i skvělé vysledky
Natálie Lazarové, Jakuba
Ško3ce a Dominika BartonÍ-
ka.

Pochlubit se mohou i v Ky-
jově, kde pod vedenÍm trené-
r Aloise Vrbovského, Josefa
Pazourka, Iva4y Řezáčové,

' Ji ího Vrbovského a Aleše
Řezáče vyr stají atletické na-
děje.

Vybornymi vykony se v le-
tošnim roce prezentovaIi Na-
tálie Kolajová, Tereza Ryba-
íková, Markéta Sed1áčková,

Tomáš Cibulka a Hynek Haj-
n:.

Slavnosťní vyhlášeni a p e-
,dání cen nejlepšÍm závodní-
k m hodonÍnského okresu se
uskutečnilo v těIocvičně Zá-
kIadnÍ školy U Červenych
domk .

SoutěŽ byla určena pouze
pro závodníky z okresu Ho-
donín. Do soutěŽe bylo vy-
bráno jedenáct z t iat iceti

závodťr Moravsko.slovenské-
ho běŽeckého poháru 20LI.

,,V těchto jedenácti závo-
dech stálo na startu 1 4I3
uchazeč o kaŽďy bodík. Yitéz
bralpadesát bodri, kaŽďé další
mÍsto dolti byl minus jeden
bod. KaŽdému záv odnÍkovi se
do celkového po adÍ navÍc po-
čitaly body pouze ze sedmi
nejlepšÍch umÍstění v. jede-
nácti závodeCh," informoval
Bila.

Maximální počet 350 bodti
zÍskali pouze ďva závodníci.
Mladší Žák Dominik Bartoník

a starši Žákyně Natálie Kola-
jová.

,,Jasné vítéze ale měIy pouze
dvě kategorie. Martina Bašu-
sová kralovala v mladšich Žá-
kynÍch a letos troclnr slabši
kategorii staršÍch Žáktt vy-
hráI Patrik Sasínek," ekl BÍ-
la. ,,Jinak to byIy souboj e aŽ
do konce o kaŽďy bodik," do-
plnil.

Mezi mladšÍmi divkami na-
konec triumfovala Natálie
Lazarová. Ta měla stejně bo-
d jako drqhá Eliška Jakub-
číková., ,,Laaarová ale měla o

jedno vÍtězstvÍ více," vysvět-
Iil BÍla.
Dramatich souboj atlet z

Kyjova p inesla kategorie
mladšÍch žák:iu. VítězstvÍ pro
sebe urvď aŽ v posIednim zá-
vodě Tomáš Cibulka.

,,V kategorii p ípravka dívky
to byl p edpokládan velh fi-
niš pro Michaelu Knotkovou. I
kdyŽ to bylo pouze o bod.
Knotková však vŽdy dokázala
b t a o ten bodik lepši. TutéŽ
věkovou kategorii chlapc vy-
hrál fotbďista Jan Hromek,
kterl obhájil lo ské prven-
ství," pronesl Bila.

Zatilmeo soutěž mIádeŽník
jiŽ skončila, dospělÍ rnají p ed

, sebou ještě pět závodti. ' Do
konce letošnÍho ročnÍku spo-
lečného Moravsko-slovenské-
ho běŽeckého poháru zbyvaji
necelé dva měsíce. o tom, kde
budou dekorováni nejlepší Ie-
tošni závodnici, je však jiŽ jas-
no. ,,Vyhlášení bude opět po
roce na Slovensku. Akce se
uskutečni ve GbelÍch 14. led-
nd," informoval Bíla.
V několika kategoriÍch je uŽ

o vítězi nebo vÍtězie definitiv-
ně rozhodnuto. ,,Kandidáti na
umÍstěnÍ mezi nejlepšÍmi se jiŽ
rysují, ďe stále je ve h e aŽ tti
tisÍce bodli," upozornil Bila.

Titul absolutnÍho vítěze by
neměl uniknout rohateckému
Ludkovi Durďákovi. V mu-
Žich nad čty icet let svádÍ tu-
h boj Ji i BroŽ7k s Janem
Miške Íkem. ,,V muŽÍch nad
padesát let si to Josef Veverka
p ed Slovákem Jozefem
Chrenkou asi pohlídá. Na
druhé straně ještě očekávám
velh atak Pavla Klimeše na
umístění v GP Slovácka. Ky-
jovsh vytrvalec zatim absol-
voval málo závodti. Pokud ale
pobéŽi všech pět závodti, ffi -

Ť'emítp es t ináct tisÍc bodti,"
ekl BÍla. o vitézst'vÍ veterá-,

na VladimÍra VarmuŽí v ka-'
tegorii nad šeděŠát let je jiŽ
rozhodnuto. Zato mezi star-
šími běŽci se očekává napÍna-
vy souboj. Slovák Michal Ja-
nota by se ještě mohI dostat
p ed krajana Miroslava Ha-
jossyho, ale musi bodovat ve
všech závodech.

Mezi Ženami si to o celkovy
triumf rozďaji Miloslava
Smyková s Kate inou Hofir-
kovou. ,,Pokud Smyková za-
boduje ještě ve čty ech závo-
dech, tak ji m]adá soupe ka
nemtiŽe dohnat. Zato Marta
Durnová si jiŽ mriŽe chystat
šaty pro vítězku Žennad pěta-
t icet let," upozornil Bila.
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