
Běžec Sasínek yy bvořil na osmistovce halové maximum
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Hodoruín Skvělym vyko-
nem Se na začátku halové se-
zony bl skl Filip SasÍnek. Ho-
donínsky béžec si ve Vídni, v
konkurenci závodnik z Ra-
kouska, Polska, Maďarska a
S].ovenska, poradil Se všemi
soupe i'a na trati dlouhé osm
set metrri vylepšil nové halo-
vé maximum. Novy rekord má
hodnotu 1:57,96 minuty.

Na mezinárodních závo-
dech, které letos poprvé hos-
tila víde ská atletická hala, se
vyborně darilo i dalšÍm hodo-
nínskym atlet m. V prvním
vystoupení v hale se jich p ed-
stavilo hned čtrnáct. Pět z nich
ďokázalo p epsat okresni ma-
xima.

V Rakousku se da ilo hlav-
ně sprinterrim. Jakub Žuro-
vec ďokázal v běhu na šedesát

metr vylepšit své lo ské vy-
stoupení o t i setiny. LetoŠní
čas 7,33 vte iny stačil hodo-
nínskému atletovi ke t etÍmu
místu. Žurovec navic na dvou-
setrnetrové trati stlačil lo sh
nejlepšÍ čas o čtrnáct Šetin na
23,05 sekundy. ,,Oba vykony
znamenaly vylepšeni okres-
nÍch rekordti," upozornil zá-
stupce hodonÍnského klubu
Lukáš Lípa.

Podobně jako Žurovec si ve
Vídni vedla i jeho oddílová ko-
Iegyně Veronika Paličková,
která zvítéz7la ve sprintu na
šedesát metrri, kde své osobnÍ
maximum posunula o dvě se-
tiny na čas T,glsekundy.

o posIední oprav}r tabulek
se postarala Sylva Skabraho-
vá. HoďonÍnská běŽkyně tes-
tovala formu na čty setmet-
rové trati.

Rodačka z Hroznové Lhoty

vylepšiIa v závoďé rekord v
kategorli Žen do dvaadvaceti
Iet. Diky času 57,95 sekundy
obsadila v nabyté konkurenci
páté misto.

,,AIe osobnÍ rekordy nebo
nejlepšÍ letošní vykony si p i-
psali i ostatn i záv oďnÍci, ", upo-
zornil LÍpa.

Junior' Domittik Kubalák
obsadil mezi muŽi v závadě na
čty i sta metrri solidni Šest-
nácté mÍsto. Vyška ka Lucie
Krtičková p idala ke svému
strahovskému vystoupenÍ dva
centimetry a vykon 162 centi-
metrri jí stačil na ďevátou
p íčku.

Osobni rekord pod strechou
si na trati dlouhé osm set met-
ti zaběhla T er eza Korvasová.
Talentovaná běŽkyně diky v -

konu 2:23,39 minuty obsadila
druhé misto.

Zani, na t ináctépríčce, do-

běhla starší Žákyné Martina
Bašusová. Patnáctá byla v
tomtéŽ závodě mladšÍ Žákwé
Kate ina Korvasová.

Páty skončil v záÝodě, ktery
ovládl Filip Sasinek, doroste-
nec David Herka. Ten porazil
osmého Patrika Sasinka i de-
vátého Dominika Bartoníka.

Dobré vykony zaznamenali
také sprinte i ond ej DŽuba a
ond ej Kuče ik. Ve sprintu na
šedesát metr obsadili sedm-
nácté, respektive devatenácté
mÍsto. \

Dva hodoninští chodci se
zase p edstavili na závodé v
Olornouci. Dorostenci Filip
Veselouš a JirÍ Skalka ovládli
závodna t i kilometry.

Veselouš porazil dalšÍho
hoďonínského závodnÍka o
triapadesát vte in. Y7téz zá-
vodu navÍc vylepšil okresnÍ
rekord na 13:5 g, lminuty.

FINIš. Hodonínská sprinterka Veronika Paličková (vpravo) vyhrála
ve Vídni závod na šedesát metr . Foto: Archiv AK Hodonín


