
Atletickú družslvo dorostenců
o dorostenek AK Hodonín vítězně
REGION - Hanácká metrcpole
Olomouc hostila v sobotu prv-
ní soutěže dru*tev v atletice.
Na prugramu byla ďouhodobá
soutěž dorutenců, domstenek,
junioru a juniorck' která má
celkem tri kola. Ke spokojenos-
ti hodonínských atletu prvnínu
kolu vHďy jak dorostenky' tak
i dorostenci. A nejen to. B tým
domstenď obsaďl páté místo
stejně jako oslrrbené družstvo
junioru. Dorcstenď svými skvě-
lými výkony porazili součten
234 bodů druhý tým Sokol opa-
va (xxi2 bodů)' na třeftn místě
skončil domácí AK olomouc již
s velkou ztrátaa (l(D bodů) a za
óhntou Univerzitou Brno (83
bodů) skončil miňovaný B tým
(62 bodů).

''T!mto 
se oddělila dvojice, kte-

ré by postup do republikového
finále neměl uniknout. DruŽstva
olomouce a Bma se o řetí posfu-
povou pfičku nejspíšještě poperou
mezi sebou," áodnotil tabulku
čítající devět družstev Lukáš Lípa
z AK Hodonín.

SoutěŽ dorostenek byla o pozná-
ní vyrovnanější. Hodonínslcá děv-
čata také díky dvěma vyrovnaným
štďetám zvitězi|a součtem 179
bodů' Druhý Slezan Fýdek-Mís-
tek nasbíraljen o čtyfi body méně'
třeť tým SSK Vítkovic měl l54
bodů' Zde ovšem o posfupech
nerú zdaleka rozhodnuto. čtvrt'ý
Sokol opava získala stejně jako
AKolomouc, ato143,5 bodů. ''v
tomto budou ještě další dvě kola
velice zajímavá a máme se na co
těšit. Nevím, jak na tom jsou ostat-
ní družstva, ale po prvním kole již
máme přehled o mezerách, které je
potřebavleúqit}
ještě silnější a v
liku nejen postoupí, ale udělají
zde i výborný výsledek," přeje si
vedoucí druŽstva dorostenek Petr
Štma.

oslabení junioři předvedli skvě-
lé vykony a i v malém počtu obsa-
ďli konečné skvělé páté místo z
deseti účastríků. První dvě místa
si rozdělili favorizovaný AK olo-
mouc (27l bodů) a Sokol opava
(216 bďů)' fretí byla Univerzita
Brno (143'5 bodů) a čtvrté Vít-
kovice (ll3,5 bodů)' které jž
zaostaly a hodonínský ým získal
pak 88 bďů s výhledem na sou-
peře před sebou' ,,Bohužel se nám
aanili závodníci a promítlo se to
výÍazrně do' celkového bďového
součtu. I tak myslím' Že v dalším
kole můžeme zaútďit na soupeře
před námi a ještě výrazně promlu-
vit do celkového účtovárrí po řech

I

kolech"' ňodnotil umístění juni-
orů Lukáš Líp4 vedoucí druŽstva
pro první kolo.

Na první ávď padďi i veli-
ce kvďitní výkony. Sice nikdo
neprolomil nominďní kitérium
pro vrcholnou akci, i tak se můžou
hodonínští atleti pochlubit pěti
vylepšenými okresrÍmi rekordy.
Dorostenec Filip Sasínek sice úto-
čil na nominační ýkon pro start na
MS do 17 let v běhu na 800 met-
ru' ale ani na měkčí limit 1:53'50
minuty v sólo záv.odě nestačil' I
tak ýkonem 1:53,85 min. vládne
česlcým tabulkím 20 1 3 dorostenců
a z okresních tabulek mužů vyma-
zal výkon Radima Maýráše z roku
1998 (1:53'86 min.). Silný proti-
vítr a mímá únava, která se dosta-
vila po soustředění ve Španělsku,
utnuly plrán na nominaci na MS
dorostu Veronice Pďičkové. Ta
se chtěla pokusit splnit osný limit
1 l,90 s na lfi) merů. Téměř dvou-
apůl metrový protivítr ňatil plány'
i tak je vyrovnaný osobní rekord
l2'l4 sekundy skvělým vsfupem
do nové sezony. MÍmější protiví
tr měla i na dvojnásobné niatt.Áe
překonala okresní rekord Pavly
Sichové. Yýkon 24,74 sekundy
znatrtená vedení českých tabulek
2013 i vítězství v tomto závodě
stejně jako na stovce.

okresní rekord posunul také
Dominik Kubalákr a to svůj vlast-
ní rok staý v kategorii junioru a
zároveí muŽů. Běh na jeden ovál
tedy 400 metrů zvláď za 49,5l
sekundy a ubral hned v prvním
závoděze svého rok starého výko-
nu 3 setiny. ''očekával 

jsem tro-
chu víc. Z pětistovky, kteroujsem
běžel před ýdnem, jsem si věřil na
čas minimálně "ood 49.50 sekun-
dy' spíš ještě rychlejší. Bohužel z
toho bylo jen 49'51 sekundy' kdyŽ
je to velice dobrý start do sezony,"
prohlásil trochu zklamaně Domi-
nik Kubďft' kteý by rád mezi
čtvefici čtvrtkařů pro štafefu na
ME do 19 let. o prár hďin později
přidal skvělý osobrák na 200 metrů

-22,84 sekundy.
Poslední dva rekordy pňdal

Jakub Žurovec na l00 metrůjuni-
orů' když pfukonď rekord Tomáše
Slezáka (1l'40 sekundy) výkonem
11,37 sekundy. $lepšení rekordu
se dďkď také oštěp dorostenek.
Kateřina Fialová poslala ve svém
závodě půlkilové náěini do vzdá-
lenosti Z,05 metrů.

Umístění závodníků AK Hodo-
nín:

Junioff - David Herka (4' mís-
to 4fi) m - 51'88 s' 5. místo 800

m- 2:00'8l min)' Jakub Konďný
(6' místo 1500 m - 5:02,73 min),
Dominik Kubalák (1. míso 400 m
_49,5l s,3. místo 2úm_22,84
s), Ján Šuba (2. míso frojskok
_ 14,06 m, 3. místo dálka - 650
cm), Petr Vašek (3. místo oštěp -
50'3l m), JakubŽurovec (2. míito
2fi) m - 22,8l s,5' místo 100 m

- 11,37 s).
Donostenci - Nikolas Broš (2.

místo koule 15'27 m' oštěp _ 46,96
m)' Radim Cahlík (8' místo- 1fi)
m_12,22 s)' ViktorDaňo (l' mís-
to koule _ 16,47 m, ďsk - 48,16
m), Pavel Dolejš (1. místo tyč -
380 ctít)' Jacob Gryc (3. místo 100
m - 11'88 s), David l(ákona (2.

místo 3 km - 9:53,12 min)' ondřej
Kučeffk (2' místo 100 m- 1l,85 s,
3. místo 200 m - 23,77 s),Í,tIuek
Mikeska (3. místo disk- 38'09 m)'
David Mrkous (4. místo 2 km př.

- 8:0ó'5l min)' Filip Navrátil (1.
místo vyška _ L94 cm,2. místo
dálka 655 cm), Jaroslav Puček (3.
místo 15fi) m - 4:30'94 min)' Filip
Sasínek (1. místo 8fi) m - l:53'85
min,2. místo 400 m - 5l'90 s)'
Vladimír Šlofar (6. místo 2 km př.

- 8:14'78 min)' Patrik Sasínek (6.

místo 400 m = 55,99 s), Petr Tan-
cer (6' místo disk - 35'23 m)' Jiří
Tomek (5' místo 800 m - 2:ll,9l
min).

Domstenky - Anna Dzyublyuk
(l. místo trojskok - 11'45 m' 3.
místo dálka - 522 cm), Katéřina
Fiďová (7.'místo výška- 153 cm),
Adéla Herzrínová (8. místo l00 m
př. - 16'48 s)' Zdenka Hlaváčová
(3. místo l5fi) m - 5:40'88 min)'
Denisa Hubáčková (3. místo tyč
_ 220 cm), Eva Jandová (1. mís-
to dálka - 550 cm' 3. místo 100
m př. - 15'32 s)' Natálie Kolajrwá
(l. místo 400 m - 57'65 s)' Tere-
za Korvasová (2. místo Sfi) m -
2:23,35 min), Aneta Pďánová_(S.
místo dálka - 493 cm), Veronika
Paličková (1. místo 100 a 200 m
_ l2,l4 s;24,74 s), Eva Pemiká-
řová (11. místo oštěp _ 22,34 m),
Markéa Seďáčková (9' místo l00
m _ 13,49 s), Simona Seďáčková
(5. místo lfi) m - l3'16 s)' Adéla
Sedlářová (8. místo 400 m - 62'66
s), Eva Šenková (l. místo vyška -
162 cm),Lucie Žurková (7. místo
lfi) m- 13,37 s).

Dorostenci B - Ivan Plets (5.
místo drálka - 578 cm)' 7Áeněk
Šeuou (l. místo oštěp - 46,38 m),
Adam Koláček (3. místo ftojskok
_ 12,06 m)' Tomáš Fišer (3. místo
výška - l87 cm)' Tomáš Halouz-
ka (l0. místo 100 m - 12,50 s),
Iraartin Šrpek (5. místo výška

- 178 cm). 
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