
Sosínek o KorvosovtÍ získoli bronz v krosu
REGION - Historicky čty i_
cát republikovy šampionát
v p espolním běhu uspo ádal
ACCC Horažďovice Západní
čechy na tratích, které spl ují
parametry pro vrcholné mezi-
národní akce. v pátek večer
častníky mistrovství vystrašil

déšt' ale v sobotu se již počasí
umoud ilo a prriběh mistrov_
ství doprovázelo slunné počasí
s p íjemnou teplotou 18 stup_

ri.
Špičkově p ipraveny areálp i-

lákal rekordní počet ričastnft
ve všech kategoriích, kterych
bylo bezmáIa 600. Specifikem
krosového šampionátu je to, Že
se zde eejdou zástupci st edních
tratí i vytrvalci, což zaručuje sil_
nou konkurenci. Atleticky klub
Hodonín rcptezentovali čty i
zástupci. Nejdffve na trat dlou_
hou 1850 metru vyběhla starší
žákyně Martina Bašusgvá, kte-
rá doběhl a na slušném tÍicátém
místě Ve čty icetičlenném star_

tovním poli v čase 7:25 minuty.
Pro Martinu to byla premiéta na
republikovém šampionátu. Star_
ší žáky rcprezentoval Dominik
Bartoník, bronzovy Z nedávné-
ho žákovského halového mis_
trovství na trati 1 500 metr , na
kterého čekaly jeden maly okruh
a dva st ední okruhy mírně zvl-
něné trati dlouhé 3 050 metru.
S časem 10:55 minuty doběhl
na dvacátém místě. Další dva
zfustvpci hodonínské atletiky
TerezaKorvasová a Filip Sasínek
pravidelně vozí medalle z repub-
likovych šampionátri. Nejdffve
na trat stejnou jakou měli starší
žáci vyběhla dorostenka Tercza
Korvasová. Do druhého kilomet_

ru držela těsny kontakt s vítěznou
závodnicí Anežkou Drahotovou
z USK Praha. P i mírném stou-
pání Korvas ová začala na vedou-
cí závodnici zEácet. Na jedné z
uměl1lch p eká Žekov šem upadla.
To ji p ipravilo o náskok p ed její
pronásledovatelkou Moirou Ste-
watovou (Spartak Praha 4) atím
Se posunula na tÍeti pozici. Ztrá-
tu která pádem vznikla, se jí p es
velké risilí jIž nepoda ilo srovnat.
S časem 10:44 minuty doběhlana
konečném t etím místě. ZtÍátana
první v cíli činila 34 sekund, na
st íbro stačilo běžet o 12 vteÍin
rychleji. Na posledního zástupce
z HodonínaFilipa Sasínka čekala
trat dlouhá 4 000 metru tvoŤená z
jednoho malého okruhu a dvou
velkych okruhťr. Největší záIud-
ností byl dvacetimetrovy vyběh,
ktery všechny závodnfty pat ič_
ně potrápll. Filip, kterého priori-
tou v letošní halové sezoně byly
p edevšírn st ední ttatě, kon-
krétně 800 a 1500 metrťt, Se na
trati o co nejlepší pozici pral do
poslední chvíle. Cílem nakonec
proběhl na skvělérn t etím místě
v čase 11:55 minuty. Z vítězství
se radoval závodník AC Mladá
Boleslav Martin Rejman (II:27
minuty), na st íbro dosáhl Jakub
Zemank z AK SSK Vítkovice
díky času II:32 minuty,

Sezonu pod otev enym
nebem vyborně začali chod_
ci. Ve švycarském Luganu sbí-
rali cenné zkušenosti na pres-
ttžním mítinku Lugano Trophy
2aI2 i dva I7Ietí dorostenci Z

AK Hodonín. V nabyté kon_
kurenci chodcri Z ceIé Evropy
dokázal halovy mistr republiky
Filip Veselouš vyjít bronzovou

medaili. Desetikilometrovou
trat zvLáďI v čase 49:10 minuty a
vylepšil tím i okresní a oddílovy
rekord v kategorii dorostu. Dru-

h r zástupce AK Hodonín - Ji í
Skalka . došel ve stejném závo-
dě na skvělé osmé pozici v čase
51:58 minuty. CIop + LL)

Filip Sasínek těsně po startu. ,l s b.L "?p,áť- 
' {- Foto JgseÍ Korvas


