
Hodonínští otleti ukončili letošní sezonu no dróze
REGION - V sobotu 8. íjna

ukončili atleti hodonínského
Atletického klubu (AK) svoji
sezonu na dráze. Na stadionu
U červenych domkri si pomě-
ili síly v pětiboji a ve vrhač_

ském trojboji. h*5 R,4qblrr14
,,Zvolil jsem tuto variantu,

protoŽe si mriŽe zazávoditkaždy,
a jelikož je po qezoně, tak není
problém, aby si běžec na st ed-
ní tratě hodil diskem či oštěpem
beze strachu ze zranění a absen-
ce na dalších d ležitych záxo-
dech. obsazenost byla slušná, i
když je pravda, že jsem doufal
i ve vyšší. Máme ale po sezoně,
někteff nabírají síly do p ípravy,
jiní léčí lehká zraněni z pruběhu
závodní části roku, no a jelikož
se nám změnilo vyrazně počasí,
jsou někte í nemocní," konsta-
toval organizátor závodu Lukáš
Lípa Z Hodonína. I tak padlo
spousta vykonri roku, a nejen
to. Padlo šest rekord stadionu a

čty i okresní rekordy. o rekordy
stadionu Se zasloužil Filip Sasí-
nek na 200 metr starších žákŮ
(24,21 s _ 5. místo tabulek ČR) a
v pětiboji součtem 2712 bod (1.

místo tabulek ČR), dáIe Domi-
nik Kubalák v pětiboji dorosten-

. cti celkovym součtem 2549 bodri
(1. místo tabulek ČR), Jana Myr-
musová Ve vrhačském trojboji
žen součtem 1478 bod (8. mís-
to tabulek ČR), KarelMazá|ek z
JAC Brno ve vrhačském trojboji
dorostencri součtem 1689 bodri
(6. místo tabulek Čnl a Nor-
bert Tuša ve vrhačském trojbo-
ji muž součtem 1318 bod .

okresní maxima pak vylepšil
Dominik Kubalrák, když vlast-
ní vykdn v pětiboji z minulého
roku posunul o 150 bod a nyní
má hodnotu 2549 bodri. Poté p i-
dal v součtu také nejhodnotněj_
ší vykon V kategorii dorostu ve
vrhačském trojboji. Novy rekord
má nyní hodnotu 1220 bodti.

Novy okresní rekord ustanovil
Filip Sasínek v pětiboji žákt,
kromě patnáctistovky posunul
všechny své osobní rekordy
a zapsal bodovy součet 2712
bod . Stejně tak ustanovila
novy rekord Jana Myrmusová v
kategorli žen a Žen do 221et. Ve
vrhačském trojboji obsahuj icim
kouli, oštěp a disk nasbírala cel-
kem 1478 bod . Atleti ukončili
letošní sezonu na dráze ,,Škoda
jen, počasí nevydrŽeloještě dva
dny. Ve čtvrtek bylo ještě teplo,
v sobotu uŽ to tak veselé nebylo.
Ale první t i disciplíny (dálka'
oštěp a 200 metr ) byly super.
Na disk zapršelo a to ovlivnilo
zbytek soutěŽe. Disk závodní-
k m klouzal a na poslední dis-
ciplínu 1 500 metr jsme málem
pot ebovali čelovky, jelikož Se

uŽ brzy stmívá," dodal s rísmě-
vem Lípa. Že se i na konec
sezony ďá zazávo,dit, potvrdil
také Jakub Žurovec. Letos mu

rychly čas na 200 metr sebral
hned na začátku sezony nepo-
volen vítr v zá.dech (22,72 s).
Dokázal ovšem, že netrénoval
p es ptázďniny nadarmo a dvou-
stovku zaběhl za 22,53 sekund,
cožjej posunulo na čtvrté místo
letošních českych tabulek.

Z vysledkri pětiboj (dálka-
oštěp_200 metrri-disk-1 500
metrri) Lukáš Lípa,670 - 4L,5I
- 23,45 - 25,06 - 5:27 ,27 - 2731
muži Filip Sasínek, 528 _ 34,68

- 24,21 - 30,3:5 - 4:27 ,07 - 2712
žárci Dominik Kubaliík 503

32,05 - 23,23 - 27 ,10 - 4:43,15
- 2549 dorostenciMatěj Bureš,
544 - 34,91 - 24,66 - 21,09 -
5:36,92 - 2130 muži David
Herka, 495 17,35 - 24,54

- 18,21 - 5:05,25 - 1913 doros-
tenci Jind ich Goiš, 509 - 20,68

- 24,21 - t4,47 - 5:23,52 - 1847
dorostenciRadek Husák, 560
15,32 -26,47 - 14,81 - 5:46,32
- 1589 muži Pavel Šíma, 504

- 18,93 -26,93 - 18,84 - 6:09,81
- 1465 muži Vrhačsky trojboj
(koule - oštěp disk) Norbert
Tuša,9,7I 40,52 26,69,
1318, muži Lukáš Lípa, 9,67
_ 41,51 25,06, - 1298, muži
Dominik Kubalák 9,9] 32,05

- 27 ,10 - 1220, dorostenci Pavel
Šíma, 6,75 - 18,93 - 18,84,690,
muži Radek Husák; 5,55 - 15,32

- t4,8I,499, muži Jana Myrmu-
sová 9,81 -26,84 _34,30, 14'78,
žgny Lenka Ktichlerová 8,95

- 20,95 - 18,45, 1018.
Na vybornou se vedlo i posled-

ním zástupc m V soutěžích
družstev. Trojice Paličková, Sed-
láÍová, Korvasová se jako hos-
fující závodnice Pro-bojovali do
finále Mistrovství CR druŽstev
starších Žákyťt zatym JAC Brno.
Veronika Paličková se z vítězství
radovala hned t ikrát. V nejkrat-
ším sprintu na 60 metru dokonce
Ve finále, nap íč nep íjemnému
protivětru, vylepšila svťrj osobní

a okresní rekord na vytečn1 ch
7,,82 vte iny, kterym ovládla čes-
ké tabulky. Ve sprintu na 150
metr vyhiála druhym nejlepším
časem sezony 19,17 s a p ispěla
k vítězství ve štafetě 4 ktát 60
metru. Vítězství si také p ipsala
Tereza Korvasová, když nenašla
na trati 1500 metru (4:55,61 min)
p emožitelku a společně s klubo-
vou kolegyní Adélou Sedliá ovou
p ispěli vítězstvím ve štďetě na
3 krát 300 metru. Sedlá ová p i-
dala ještě 5. místo na 800 metru
(2:32,35 min) a devátté místo na
300 metrťr časem 46,55 sekun-
dy. Ani tyhle vyborné vysledky
ovšem v celkovém součtu nesta-
čili na medďli a t m JAC Brno
obsadil nakÓnec celkové 4. místo
(130'5 bod ). Zvítězil tym TEPO
Kladno (181,5 bodri), na druhém
místě byl AC Česká Lípase stej-
nym součtem bodri jako AK o1o-
mouc na tÍetítn místě (oba získa-
li 148 bod ). fiop + LL)


