
Skabrahová obhájila loňské zlato
LrBoR r<opl lb1.tcÉ*{'
Hodonín _ běŽky-
ně Sylva Š bhájila
na mistro repub-
liky muŽ a žen do dvaadva-
ceti let zlaÍou meďaili. Nejlep-
ší sportovkyně hodonÍnského
okresu za rok 20L0 zv7téz71a v
běhu na osm set metrťr časem
2:09,42 minuty. Druhá skonči-
Ia Radka Janoušová z Nového
Města na Moravě, t eti byla
Markéta Horáčková Z olym-
pu Brno.

Lon i zajistil Škabrahové
vítězství na této trati čas
2:,09,14 minuty. Letos musela
hodonínská běŽkyně absol-
vovat i sobotnÍ rozběhy. Do
fináIe se rodačka z Hroznové
Lhoty kvalifikovala z prvního
mista.

Nedělní finále uŽ se běŽelo
ost eji, i tak ale ďokázala
sympatická bruneta s p ehle-
dem zvítézIt časem 2:09,42
minuty. TÍm vylepŠila sv j
okresní rekord kategorie do
dvaadvaceti let, ktery měl
hodnotu 2:10,59 minuty, z ex-
traIigového mÍtinku v Pardu_
bicÍch.

,,Loni totilž zvitézlLa ještě
jako juniorka. MuŽe tedy svtij
titul ještě dvakrát obhájit,"
upozornil zástupce hodonín-
ského klubu Lukáš Lípa.

Národní šampionát muŽri a
Žendo dvaadvaceti let hostil o
vikendu jihočesky Písek. Ho-
donÍnštÍ atleti vyslali do boje

tŤt závodnice. Zatimco běŽky-
ně Škabrahová ďokázaLa ut_
vat zlato, druhá Z hodonÍn_
skych atletek Lucie Krtičko-
vá měla srh lu. V soutěŽi vyš-
karek obsadila ialentovaná
závodnice dělené čtvrté mís_
to. Hodonínská závodnice

skočila stejné jako Leona Sil_
nicová z VÍtkovic 163 centi_
metrri. ,,Ná medaili pritom
stačiIo skočit o t i centimetry
více," uvedl Lípa.

Z vÍtězství Se nakonec ra-
dovala závodnice AK sSK
VÍtkovice Kate ina Cachová

(I79 cm), druhá skončila jejÍ
tymová kolegyně Magdalena
Nová (175 cm). T etí p íčku
pak vyboiovala Pavlína B e_

zinováze Sumperku.
,,Lucie bohuŽel ztratila dí_

ky zraněnÍ nártu čty i tydny
tréninku, které se na vykon_
nosti vyrazně podepsaly. I tak

. jsem s jejÍm vykonem spoko_
jeny. I kdyŽ s medaiIÍ by byI
návrat veselejší," ekl kouč
AK HodoninZďeněk Lípa.

TretÍ závodnicí byla dis-
ka ka Jana Myrmusová. Ta
se zkoušela probojovat do fi-
nále, ale letos jí zristaly brány
uzav eny. ,,Loni ji vykon o
metr kratší stačil na sedmé
mÍsto. Letos byla konkurence
znatelně silnějšÍ," pravil Li-
pa. Z diska ského kruhu si
nakonec Myrmusová odnesla
desáté mÍsto Za vykon 38,39
metru. Na finále by pak muse-
'la hodonínská závodnice ho_
dit osobnÍ rekord. Vstupen_
kou do finále byl vykon 40,32
metru Gabriely Pa1lové z AK
PSK ZIÍn. ,,Je to škoda, Jana
uŽ dokázala letos na"tréninku
hodit k jednačtyriceti met_
rtim, coŽby na finále stačiIo,"
uzavŤélLípa.

Dalšími závoďy podzimnÍ_
ho atletického programu je
mezinárodnÍ mítink Europe_
an Kids Athletics Games, kte-
ry se koná v Brně pro děti do
patnácti let. o vÍkendu je pak
v Uherském Hradišti na pro-
gramu baráŽo první ligu.

zAsE PRVNÍ. Hodonínská běžkyně Sylva škabrahová obhájila na ná-
rodním šampionátu do 22letzIatou medaili. Foto: DenílďLibor l(op!


