
Sasínek atakoval na Tretře
absolutní okresní rekord
Mladý český reprezentant obsadil v předprogramlZlaté tretry Ostrava čtvrté místo

nn nvĚzonÉna uÍsnNru. pouze šest setin sekundy chýbělo běžci Filipu Sasínkovi (vlevo) kvyrovnáníabsolutního okrcsnlho rekordu v muž-
ské kategorii. osobnírekord zaznamenalatakéTereza Korvasová (nahoře).Talentovaná Michaela Knotkováskoněiladruhá. Foto: Josď Korvas
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sekundy 'chybělo hodonin-
skému běŽci Filipu SášinkovÍ
na trati dlouhé osm set metrri
k vyrovnání absolutního
okresnÍho rekordu v muŽské
kategorii. Mlad:Í česky re_
prezentant obsadil v ped-
programu ZIaté tretry'ostra-
va v součtu vŠech běh'i v _

tečné čtvrté místo.' Skvěl: m
časem 1:53,95 mÍnuty si navíc
vylepšil osobnÍ rekord.

Na nejprestižnějšim čes-
kém átletickém mítinku
uspěli i dalšÍ závodnÍci AK

Hodonín. osobní rekord si na
stejné trati vfivo ili také cel_
kově patnáct Jind Ích Goiš
(1:59,01'minuty) -á 

sedmn ácty
David Herka (2:00,07 minuty).

Osobni rekord si z Ostravy'
oďváŽÍ také Tereza Korvaso_
vá. Ta obsadila v součtu časri
národnÍch běhri celkové desá_
té místo. DÍky osobnÍmu ma_
'ximu, 2:I7,B2 minuty, vylepši_
la pťrvodni čas o dvě vte iny.

Nejmladší hodonínští atleti
se predstavili v rámci Čokolá_
dové tretry.

,,T i nejmenšÍ závodnice
Terezka Kourilová, Natálie

Hlavinková a Michaela Knot_
ková zv|téz7ly jtŽ na nominač_
nÍm závoďé v Prostějpvě- Dal-
ší nominační závody se usku_
tečnily ještě v olornouci, opa-
vě, Havírově, T inci a ostra_
vě. Celkem se těchto závodti
zučastnilo dva tisÍce dětí. Ví_
tézové postoupiti 

.- do finále,
které měIo' ltázev Čokoládová
tretra. Patronem těchto dět_
sh ch závodti se stal světovy
rekordman a olympijsk vitéz
v hodu oštěpem Jan Železny,"
infornroval trenér AK Hodo_
nín JosefKorvas.

P ed vyprodanym stadio-

nem a v silné konkurenci si
mladé atletky-
vedly v Terezka
Kourilová (ročník'narozenÍ
2005) skončila v závodě na sto
metr pátá.

Další dvě závodnice se
umÍstily na shodném druhém
místě.' Natátie Hlavinková
(2003) uběhla trať dlouhou dvě
stě metrri za 36,58 sekundy.
Michaela Knotková (200I) za-
běhla t isetmetrovou trať've
vyborném čase 45,99 vte iny.

.,,Nutno dodat, Že vitézka
byla jen o setinu rychlejšÍ,"
dodal Korvas.


