
Martin Svarc zlepšil vlastní
rekord o téměř dvacet Vteřin
Hodonínští závodníci ovládli v Břeclavi druhé kolo dlouhodobé soutěŽe dorostu a juniorŮ
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Hodonín - V sobotu hostila
deštivá B eclav druhé kolo
dlouhodobé soutěŽe dorostu
a juniorti, kde se p edstavil
také tym hodonÍnskych atle-
tti. Ti stejně jako v prvním
kole,p eválcovali své soupe-

e na celé čá e.
,,Kdo má obsazeny všech-

ny disciplÍny, musÍ ovlád-
nout medailové p íčky, coŽ
se znovu potvrdilo. K1uci za-
sLouŽeně vyhráli," uvedl ve-
doucÍ hodonÍnského ďruŽ-
stva Ji í Vinklárek.

Slováck tym získal v ne-
daleké B eclavi 159,5 bodu.
Druzí skončilí závodnÍci AK
sSK VÍtkovice a t etÍ byli
borci z AKOlomouc.

Za ruepŤíznívého počasi se
také p episovali okresní ta-
bulky. Filip Sasínek nastou-
pil tentokráte na trati dlouhé
patnáct set metrri, kďe sice
skončil t etí, ale jelikoŽ jej
porazili pouze dorostenci,
tedy závoďnÍci o ďva roky
starši, vládne českym Že-
kovskym tabulkám časem
4:16,08 minut.

,,TÍmto časem také vylep-
šit své dosavadnÍ okresnÍ
maximum o více neŽ deset
vte in," upozornil zástupce
hodonÍnského klubu Lukáš
Lípa.

Druhym záv odnikem, kte-
ry poko iI okresnÍ maxi-
mum, byl Martin Švarc. Ten
zvIáďI t Íkilometrovou trať
zaL0:37,z1minuty. V B ecla-
vi tedy zlepšÍl svrij vlastnÍ
rekord z prvního kola ve
VítkovicÍch o téměr dvacet
vte in. ,

V neděli nastoupiIi ke své-
mu ďruhému vystoupenÍ v
druŽstvech také Žáci a žáky-
ně, kte i poměrili své siIy ve
Vyškově.

Záci Atletického klubu Ho-
donin podle zatÍm neoficiáI-

' nÍch vysledkri i ve druhém
kole ďokázali zviltézlt, kďyŽ
ziskaIi stejny počet bodťt ja-
ko druhy domácí tym, ktery
ovšem nasbíral méně prv-
4ích p Íček.
'Hodonínské Žákyné si

oproti minulému kolu polep-
šily o jednu prÍčku a obsadily
t etí místo.

K nejlepším vykonrim pat í
okresnÍ rekord AďéIy Her-
zánové v běhu na sto metrri
p ekáŽek. Ta v neděIi ve
Vyškově vymazala časem
L6,62 sekund jedenáct let sta-
ré maximum čejkovické zá-
voďnice Ludmily Sykorové
(16,89).

V; sledl'$' soutěŽežák a'junior (B eclay a Vyškov)
Doroďench Jakilb Žurovec (1. místo 200 m - 23,40 s, 2. místo 100 m - 11, 1 s), Dominik l(ubalák (1. místo 800 m -
2:oo,62min,3.místo 400 m - 5l,7s), David Herka (1. míďo 2000 m p .- 6:'45,3lmin- osobnírekord), PetrVašek

o trojskok - t2 ěp - 47'84 m),Filip Vinklárek ka - 1 ojskok - t?,05 m,7' ,...

5oo íÍ1,: 4;42, án Šuba (2. místo 1o0 m p . : m,p . l Tišnovsk (2. mís-
kok-l2,54m, ška-I72cm,7. místo dálka artin 000 m - 10:37,25, ''

min), Martin Palička (3. místo 200 m-23"6Is,4.místo I00 m - 11' 8 s), Prokop Vyskočil (4' místo kladivo -37,34m
osobnír., 8. místo koule - 11,8 m,12. míďo disk - 28'25 m)' Karel Mazálek (2. místo oštěp - 4t'78 m, 5. místo koule -
t2, 4 m, l0. místo disk - 30,73 m), Pavel Lukášek (3. místo koule - t3,t4 m, 4. místa oštěp - 38,4 m,7. místo kladivo

- 32,00 m), Dalibor Čagánek (4. místo 800 m - 2:08,92 min, 9. místo 400 m = 55,51 s), Ivan Elšík (8. místo 1500 m -
4:46,29 min), Jind ich Goiš (6. místo 800 m - 2:t0,7I min,7' místo 400 m - 54,95 s), Radek Jandl (6' místo v:ška -
17cm,9.místokladivo-23,73m),PeterVesels( 0.místo3000m-12:18'91min)'MilošZahrádka(8.mGlo-
3OOOn-I2:53, 6min).
Dolostenlg: rliška D íma|ová (t. místo 200 m - 26,79 s,4oo m - 59,5 s), Karolína Gajarová (3. místo 200 m -
28,22s,S.místo l00 m - 13'48 s).

žáci: Patrik sasínek (t. místo 80 o m-2::r4,T7 min), Marek Mikeska (1. místo disk -34,42,2.místokladivo - 22, 8
m,4. místo koule t0,47 m), Marek Macek (1. místo kladivo-28,35'9. místo koule - 9,03 m), Michal B ezina (2. místo
koule-12,42m,3. místo dálka533 cm), Lukáš Konečn] (3. místo 80om-I:.25,I7 min)' Ond ej Kuče ík(4. místo 60
m-7,65s, .místol50r1-19'03s)'Ond ejDžuba(5.místo60m-7,v3s(7,7osR),7.místo150m-l9'l s)'Zde-
něk Ščudla (1. místo koule- 15,22 m, oštěp - 48,73 m), Patrik Šmerda (1' místo dálka - 552cm,3.místo v}iška - 168
cm), Jakub S1 kora (6. místo 1500 m- 5''45,o2min), Petr Tancer (3. místo kladivo - 19,12 m, 5. místo disk - 27,88 m'

. místo koule - 10'10 m).

žrilgnénoeta Herzánová (1. místo 100 m p . - t ,62 s,8. místo 15o m-2I,28i,Zdenka Hlaváčová (2. místo 1500
m - 5:34,?7 min), Lucie Žurková (2. místo 30O m - 42,74s,6.místodálka 448 cm), Veronika Sola íková (2. místo
disk-23,83 m,4' mÍsto koule - 9.38 m, 8. místo oštěp - 19,68 m), Dominika BÍlková (3. místo 1500 m - 5:39'70 min,
5. místo oštěp - 19'86, 8. místo disk - 13,28 m), Tereza Kubešová (4' místo disk - 15'75 m, 8. místo koule - 6,45 m,

ll.místo oštěp - l0,5l m), Eva Perniká ová (5. místo disk - 15'53 m, 6' místo 300 m - 45'86 s' 9' místo 0 m - 8' 1 s),

Michaela Absolonová (9. místo disk - 12,32 m, I0 místo 100 m p . - 20, 0 s), Katka Hromková (l0. místo oštěp -
14'16 m)' Markéta Buriánková (12' místo 150 m - 22,o8i.
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