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klubu vzorně reprezentovaly svoji školu. Kluci z Integrované st ední školy obsadili v krajském finále čtvttou p íčku

Hodonín Žakyne hodonin-
ského gymnázia skončily v
jednat icátém ročnÍku Corny
St edoškolského atletického
poháru druhé. Tym, ve kte-
rém byla spousta závodník
AK Hodonin, nestačil pouze na
vÍtéznÝ Šumperk. Kluci z In-
tegrované st edni školyobsa-
diii v krajském fináIe čtvrtou
pričku.

MATLETIKA
Do jednat icátého ročniku

Corny St edoškolského atle-
tického poháru, nad kterym
jako jIŽ tradičně p evzala
záštitu dvojnásobná olympij-
ská vítězka, oštěpa ka Barbo-
ra Špotáková, ŽasáhLi také
studenti dvou st ednich škol z
HodonÍna.

Dívky z hodoninského
gymnázia a obchoďní akade-
mie se dostaly aŽ na samotny
vrchol soutěŽe do celorepub-
Iikového finále. Chlapci z In-
tegrované st edni školy Ho-
donin skončili v kraji čtvrti.

DÍvky hodonÍnského gym-
názia se postupně zlepšovali.
od okresnÍho kola, ve kterém
získaly v součtu B 113 bodti,
p es krajské kolo (8371 bodti)
aŽ do finálového kláni, kde
nasbíraly B 661bodti.

,,P itom do finále postoupi-
Ia hodonÍnská děvčata aŽ na
divokou kartu, jelikož v kraji
podlehly druŽstvu Gymnázia
Hády z Brna," ekl zástupce
AK HodonÍn LukáŠ Lípa.

Ve fináIe ovšem holky ze
Slovácka brněnskym gymna-
zistkám poráŽku vráttly a za
suverénnÍmi vítězkami ze
Šunperku obsadily druhé
místo. Staly Se tedy druhou

d leŽité všechny závodnice,"
pronesl Lípa.

Kromě Paličkové a Kolajové
se z vítězstvÍ se rotrněŽ rado-
vala také štďeta dÍvek ve slo-
Ženi Paličková, Kolajová, Žur-
ková a Sedlárová, která p eko-
nala časem 2:20,38 minuty
okresni rekord.

Vykony na hranici osobnich
rekordri pedvedly i Adéla
Herzánová (60 m _. B,70 s, dálka
_ 449 cm), Lucie Zurková (200
m _ 26,89 s; dálka _ 454 cm), Te-

rezaKorvasová (B00 m _ 2:2L,63
min), Lucie Stiburková (v:iška
_ 140 cm), Michaela Bukovská
(koule - 8,64 m) a Laura Vá-
verková (koule _ 7,11 m).

Chlapci z Integrované
stredni školy se probojovpli do
krajského finále, kde získali
cenné čtvrté mÍsto. To však na
postup mezi republikovou eli-
tu nestačilo. ,,Po okresním ko-
le, kde nasbírali hodonÍnštÍ
studenti 6 2B5 bodti je to ovšem
vyrazné zlepšení. V krajském

fináIe nasbirali ceIkem 7 925
bodti, " iďormoval Lípa.

ZákIaď tymu chlapcti tvo ili
závodnÍci Atletického klubu
Hodonín. V sedmi disciplÍ-
nách, které pohár čite, nasbí-
rali hned několik podiovych
umÍstění. Zvítézilt dokázal na
stometrové trati Jakub Žuro-

. vec a štďeta' chlapcti na 400-
300-200-1,00 metrti, kde kvarte-
to Žurovec' Kubalák, Herka a' Goiš vylepšili dokonce okresnÍ
rekord jejich p edchtidcti z
pr myslovky z roku 1999, na
čas 2:05,75 minuty.

Druhé mÍsto pak p idal v zá-
vodě na čty i sta metr Domi-
nik Kubďák, t eti misto p idal
na stejné trati Jind ich Goiš.
David Herka zÍskal bronz v zá-
vodě na patnáct set metrti.

,,ZajÍmavá byla také osobnÍ
maxima na pro některé závod-
niky v dost netypich ch disci-
plinách. Jind ich Goiš zÍskal
čtvrté mÍsto ve skoku dďekém
za v: kon 585 centimetr , Ja-
kub Žurovec skončil také čtvr-
ty ve skoku vysokém, kdyŽ
zdolal laťku ve vyšce L72 centi-
metr ," pronesllÍpa.

Ten byl s vykony závodník
hodonínského atletického
klubnu spokojeny. ,,Jsem rád,
Že naši závodnÍci v borně re-
prezentovali své st edni školy.
Gymnázium i Integrovaná
st ednÍ škola nám vychází ma-
ximálně vst ic p i uvol ování
našich závodnik na soust e-
děnÍ a závody. Doufám, Že to-
hle byl alespo částečn: re-
vanš. P itom holky z Gymná-
zia dokázaly hned po Corny
poháru postoupit ještě na ce-
lorepublikové finále v
p espolnÍm běhu. P itom klu-
ci i holky na škole ještě ztistá-
vaji a moŽná p iští rok zautoči
na ještě vyšši pozice," zhod-
notil vystoupeni zástupcti slo-
váckého klubu Lípa. 4é,le,ŤL
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s oLYMPIJsKou vÍrĚzrou. Studentky hodonínského gymnázia se na jednat ictáém roěniku Gorny St edoškolském atletickém poháru vy-
fotily s oštěpa kou Barborou špotákovou. česká reprezentantkajim p edaIa pohár za druhé místo. roto: Archiv školy

nejlepší st ední školou v atle- metrri. P itom nazávěr sezony
tice v celé České republice. Na predvedla na setinu stejny nej-
t etím místě skončilo Gym- Iepši letošnÍ čas na dvou-
názium Hády zBrna. Setmetrové trati.

Velkou zásluhu na tomto Stejně si vedla i Natátie Ko-
skvělém ušpěchu maj! bezpo- lajová. Kyjovská závodnice
chyby známé okresni' závod- ovládla běh na osm set metrri
nice Veronika Paličková a Na- také ve všech kolech a potvr-
tálie Kolajová, které ani v jed- dila, Že na této trati je v.kate-
nom z tŤíkol soutěŽe ve svych gorii Žáky nejlepŠí v České
hlavnÍch disciplínáchnenašly republice.
p emoŽitelky. ,,Y závodě, kde se však bo-

Ve fináIe Paličková zvitéz7la dují vykony a ne umistění, by-
ve sprintu na šedesát i dvě stě ly v sedmi disciplínách ovšem


