
Vydořené vystoupení hodonínských otletů ve Vítkovicích
REGION - Vítkovicky stadion
hostil další atletickou akci' kte-
rou tentoktáte pojal jako test
p ed blížící se Z|atou tretrou.
Mistrovství Moravy a Slezska
mělo ovšem ríplně jiny pr běh
než soutěž družstev juniorri a
dorostencri tyden p ed tím.

,,P ed tydnem svítilo slunce a
bylo témě bezvětÍí. Tentokráte

hned po vystoupení z autobusu

začalo poprchat a během hodi-
ny uŽ regulérně pršelo a teplo-
ta spadla ze 20 na 12 stup . K
tomu v rovince foukal siln; vítr
do zad, ktery znehodnotil vyko-
ny v prvních sprintech. Naštěstí
se vítr ustálil a, v dalším prubě-
hu byl jIž regulérní. o to více
pršelo," komentoval ÍozmaÍy
počasí Lukáš Lípa, ktery sám

dvakrát ve svém sektoru zmokl.
Jakoby šlo ovšem počasí kolem
hodonínskych atlet , kte í lámali
nejen rekordy, ale dokázali p i-
vést t patnáct medailIi a k tomu
velky počet osobních rekord a

t i rekordy okresní. Z vítězství
a okresního rekordu Se radoval
Dominik Kubalák v běhu na 400

metru junioru. Poprvé v karié e
dokázal prolomit hranici 50 vte-

in a časem 49,80 sekundy vyma-
zal z okresních tabulek Tomáše

Slezái<a (49,88 sekundY) i v kate-
- gorii dospělych. Pro změnu jeho

okresní rekord z minulého roku
v kategorii dorostenc mu sebral

tréninkovy partner Jind ich Goiš.
V běhu dorostencri také nenašel
p emožitele a jeho novy osobní
rekord má hodnotu 50,52 sekun-

dy. Posledním rekordmanem byl
v s 1o závodě FILIP sAsÍNEK
(na snímku). Ten V běhu na 2
kilometry pÍekážek dosiíhl času

6:07 ,75 minuty apatÍí mu prven-
ství v dosavadních tabulkách ČR
pro tento rok o cel ch 14 vte-

in. Dvě zlaté těsně od osobních
rekord si odvezl JakubŽurovec.
Ve sprintu na 100 metni doros-

tencťt zaostal pět setin od svého

maxima (11'38 sekundy), když
jeho rozběhovy čas 1I,2I sekun-

dy zhatil pffliš silny vítt. Stejně

si vedl na dvojnásobné trati, kde
zvítězIl časem 22,68 sekrrndy
(OR je 22,53 sekundy). V osob-

ním rekordu dokázal zvítězit
také David Herka. Svou osmise-
tmetrovou trať zdolal za 2:01,18

minuty a vylepšil si tak osobní
rekord témě o 4 vteiny! Stíbr-
nou medaili si z mistrovství p i-
vez| Lukáš Lípa v trojskoku (za
vykon l4,ot metru), ke které pi-
dal ještě bronz z dáLky (67 5 cen-

timetru) a dďší s íbro do vitríny
získali Lucie Krtičková ze sko-
ku vysokého Žen (156 cm), Jana
Myrmusová z disku (36,93 m) a
Filip Vinklrárek ze skoku vysoké-
ho junioru ( I78 cm). Bronz si na

krk pověsila Adéla Herzánová
na 100 metru pÍekážek doroste-

nek, které vyborny osobní rekord
nedop á1 nepovoleny vítr (16,52

s), Tereza Korvasová jen těsně

za osobním rekordem na 800 m
(2:2O,O8 min), Vojtěch Čech na

110 m p . junior (16,6I s), kte-

ry p idal ještě čtvrté místo v tyči
(34ocm) a Jaroslav Ďásek v běhu
na 200 m junioru časem 24,43 s.

Skvělych vykonťr dosáhli i ostat-
ní závodnici, kte í skončili jen
těsně od medailí. Lucie Žurko-

vá obsadtla páté místo ve sprin-
tu na 200 m dorostenek v osob-
ním rekordu 27,01 s (6. místo na

100 m _ 13,15 s), Adéla Sedlá-
Íová získala šesté místo na 400
m dorostenek v osobnÍm rekordu

62,73 s, Karolína Gajarová ziska-
la sedmé místo na 100 m juniorek
(13,76 s), Manin Hošek šesté mís-

to v kouli muž .(11,83 m) a sedmé

místo v dislar (34,25 m), Dominik
Bartonft na 800 m dorostencri
obsadil páté místo (2:12,32 min),
Patrik SasÍnek Ve stejném závo-

dě obsadil píčku za ním (2:13,32

min), Martin Pďička skončil šesty

na 100 m dorostenc (11,80 s, v
rozběhu II,G s), ond ej Kuče ík
ve stejném finále obsaďl píčku
zanímzaI1,86 s a pak pidď sed-

mé místo na 2w m časem 24,,12 s,

Marek Mikeska získď jedenáctou

pozici v disku zav kon29,58 m a
dvanácté místo v kouli (10,25 m),

Z/reněkŠeuďa osmé místo v hodu
oštěpem (4I,25 m) a Robert Džu-
ba byl nácť ve sprintu na 200
m vykonem 25,70 s. 1J5ffi.S"1l
fiop + LL, Íoto Veronika Paličková)


