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Irodonín Tohle jméno vž
ZnaJÍ i v Americe. HodonÍnsky
dorostenec Filip SasÍnek na
mistrovstvÍ Světa c1o seclm-
nácti let, které hostil ukrajin-
sky Doněck, lla sebe upozornil
vyteČnyttr vykonem, kdyŽ Ve
fitriŠi zdolal i soupeŤe z I]SA.
Mtady česk.i reprezetrtant do-
běhl v závodě na clva tisíce me-
tru prekaŽel<j ako ne j r'yc}rlej Š í
béžec starého kotrtll''crittt oS-
]ny.

Sasínek tak lla evropském
šampionáttt potvrdil tabulko-
vé predpoklady a V opravclu
silne konkuretrci běŽctr z Čer
nych koirtinentu bojoval o
mÍsto ve ťirlále na clva kilorne-
try s pŤekaŽkami.

Ze tŤi r"ozběhu postupovali
prÍtlro první tri v kaŽdérrr bě-
hu a Šest nejrychlejŠÍch času.
V silně obsazeném běhu bojo-
val SasíireJr S bolestí, kterou
trpěIo jel}ro koletro po kolizi s
jedrrou 'z pŤekáŽek ve clruhém
kole.

I pi'tls tttto rrepríj etnnost
hoclclnÍriskv běŽec lla prrsled-
ních s|o padesati trletrech za-
bojova} a \I- čcl'])atrrillo Anre-
ri ča ila B:l jlc.l,e T'otlil'l v zár; e; t-,
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nechal za sebou. ,

Svě enec AntonÍna Slezáka
nakonec dosáhl na čas 5:45,03
minuty a vylepšil si tak osob-
ni rekord témě o osm vte in.

K p ekvapenÍ všech se na-
konec ot ásl i česh rekord na
této trati, kter: je od roku 2005
v drŽeni Jakuba Holuši . Sa-
sinkriv čas znamenal postup
ze čtvrtého mÍsta v po adi.

ČIen AK Hodonin se rázem
stal favoritem a stránky ke -

sh ch a etiopsh ch webti psali
o boji jejich závodník'i s Fili-
perrt Sasinkem. Že finále je
novy závoď, ukázal :iŽ jeho
pr běh.

,,Filipovi jsem ekl, ať. béŽí
první dvě ptekáŽky na čele, ať
o nich má p ehled. V chumlu
běŽcti často docházi ke koli-
zim, kdyŽ závodník na p e-
káŽky nevidí. Filip uml na-
slouchat a udělal p esně to, co
jsem mu ekl," ekl Sasínk v
trenér Antonín Slezák.

od druhého kola byt závoď 
^

bojem ke skych a etiopskych
borcri. Yitéz Mekesa Kahsay
Ethiopie p ekonal časem
5:19,99 minuty světov1 rekord
této věkové kategorie.

,,Musím podotknout,
že do finále
nepostoupily
závodnice ztradičně
sprinterďq ch zemí
jako jsou Jamajka,
Trinidad a Tobago či
Bahamy. Náš cíl byl
postoupit do
semifinále, a to se
Veronice povedlo."

,,ZávodnÍci by mi měli po-
děkovat, Že jsem jim odtáhl
témě dvě koIa a pomohl jim
dosáhnout svěťáku. Kdybych
neběŽel, oni by se asi taky ni-
kam nehnali," uvedl spokoje-
n Filip Sasínek.

Ten si ve finále sv j rozbé-
hovy čas nezlepšil a nakonec
vykonem 5:47,90 minuty

skončil celkově osm . Bron-
zovou medaili bral Justus La-
gatza5:30,00 minuty.

,,Filip se umÍstěn1m stal
nejlepším Evropanem na této
trati a mriŽeme litovat, Že mi-
strovstvÍ Evropy této katego-
rie se zatim nekoná," tekl zá-
stupce hodonínského klubu
Lukáš Lipa.

NejnabitějšÍ program z tro-
j ice hodonÍnskych závodnÍk
měla Veronika Paličková.

Mladá sprinterka se p ed-
stavila postupně v kaŽďém ze
soutěŽnich dnri.

Hned na vod šampionátu
ďokázala Paličková projit po-
stupov: m sÍtem do semifinále
závoduna stometrti. Čas Lz,Lo
sekundy v rozběhu znamenal
druhé mÍsto v běhu a p im:
postup.

,,V semifinále si Veronika
bohuŽel ještě o dvě setinky
pohorši]a a celkově byla kla-
sifikována na dvaadvacátém
mistě," informoval Lipa
mladší.

Hned následujÍcí den na-
stoupila nadaná sprinterka v
rozbězÍch na dvě stě metrti. I v

nich dokázala proklouznout
do dalšich boj v novém osob-
nÍm rekordu 24,43 sekundy.
Za vítězkou běhu zaostala o
pouhou setinku a byl z toho
opět p ím: postup ze sedm-
náctého místa.

Co negativnÍho provázelo
celé mistrovstvÍ Světa, byl ne-
p iznivy vítr, kter: foukal
proti sprintertim. V semifiná-
le na to doplatila nejen Palič-
ková.

Proti sprinterkám foukal
vitr o sÍle 3,1 metruza sekun-
du, se kter:im se Veronika ne-
ďokázala poprat a časem 25,08
vte iny skončila v běhu na
šesté pozici, celkově na jedna-
dvacátém mistě.

,,Musím podotknout, Že do
finále nepostoupily ani zá-
vodnice z tradičně sprinter-
sh ch zemi, jako jsou Jamaj-
ka, Trinidad a Tobago či Ba-
hamy. Náš cÍlbyl postoupit do
semifinále, a to se Veronice
povedlo. Navic na dvoustovce
v osobním rekordu, ta|<Že am-
bice byly splněny," zhodnotiI
vystoupeni své svě enkyně
kouč Zdeněk Lípa.

Mladá závodnice si p ed se-
mifinále st ihla rozběh štafet.
V České republice ne moc ob-
vyklé štďetě sto, dvě stě, t i
sta a čtyri sta metr dokázaly
české dÍvky postoupit do finá-
le pátim nejlepšim časem.

V nedělnÍm
Školová, Ve
Jana Reissová a Zde tka S.ei-
dlová doběhly časem 2:08,55
minuty, coŽ je historicky nej-
Iepši čas Česka v této štďetě,
na pátém mÍstě.

Po následné diskvalifikaci
dorostenek z ČÍny, které se
provinily proti praviďl'im
špatnym azenim p edávek,
se česká děvčata posunula na
konečné čtvrté misto.

T eti skončily mladé Ja-
ponky, druhé byly závodnicez
Britskych Panensh ch ostro-
vri a z vitězstvÍ se radovala
štďeta UsA, která zaběhla
nejrychlejši letošni světovy
čas.

,,Z čas ,jde vidét, Že nereál-
ná nebyla nakonec ani medai-

ÚspĚšnÝ šnuptolÁr. vedení hodonínského ktubu hodnotí mistrovství Světa dorostenc a dorostenek pozitivně. Nominační kritéria museli pro staÉ na této akci p ekonat i

.Bojovala i

le, ale to uŽ bychom chtěli asi
mnoho. Ctvrté mÍsto na světě
myslim znamená vysokou
kvalitu našich závodnic," rekl
LÍpa staršÍ.

V rozbézich na osm set me-
trri se pokusila navázat na le-
tošni skvělé časy i Natálie Ko
lajová.

Jeji dva nejlepši letošní ča-
sy, kterymi se nominovala na
světovou akci, by stačily na
postup do semifináIovych bo-
j . P es postupovy klÍč, kde do
dalšich bojti šIy první tti zá-
vodnice z běhu a čty i nejlepši
časy, bohuŽel hodonÍnská
běŽkyně neprošla dále.

Ve svém běhu obsadi]a Ko-
lajová páté místo. Čas 2:I2,I4
minuty zajisti] rodačce ze
StráŽovic celkové jednadva-
cátémisto.

,,N& postup časem bylo nut-
né zaběhnout 2:La,B7 minuty. I
tak je konečné umistění velmi
cenné," ekl Lipa mladší.

Vedení hodonínského klu-
bu hodnotÍ mistrovstvi Světa
dorostenc a dorostenek, tedy
závodnÍk'i do sedmnácti let,
které se konaI v Doněcku, po-

Kolajová

zitivně. VŽdyť o nelehká no-
minačnÍ kritéria museli pro
start na této akci p ekonat i
hodoninšti atleti.

Veronice Paličkové, Natálii
Kolajové a Filipu Sasinkovi se
to ovšem v sezoně povedlo a
mohli odletět do ukrajinské
metropole p Ímo změ it síly s
nabitou konkurencÍ ze všech
koutti světa.

,,Šampionát se z pohledu
našich závoďnÍk'i určitě po-
vedl. Závodnici predvedli v1 -
kony kolem osobnÍch rekor-
d , někdy i své stávajÍcí re-
koťdy vylepšili, postoupili
dále, a to je d leŽité. Veronika
a Natálie jsou ve svych kate-
goriich prvním rokem a ten
jeden rok v této věkové kate-
gorii prostě chybi,'" pronesl
statistik AI( Hodonin Lukáš
Lípa.

,,Musíme si uvědomit, Že na
mistrovství Světa v bézich a
ve sprintech je obrovská kon-
kurěnc e. Ze statistického hle-
diska to pro náš oddil byla
nejÚtspěšnějši velká akce. Ne-
zbyvá neŽ p ed těmito závod-
niky smeknout," dodal LÍpa.


