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P i dekorování družstev obsadila Sylva
kolegyní první místo.

Hodonínsky Atletick klub již v bÍez-
nu zvitězil v kandidatu e na po ádáni
mezistátního utkání mezi Českou re-
publikou, Maďarskem a Slovinskem
v kategorii mužri a Žen do 22 let. V této
kategorii startovali závodnici ročníkri
1990-96, tedy od dorostu po dvaadva-
cetileté. Po ptilroce p íprav se na dvě stě
atlet postavilo v sobotu 15. zátí na start

(vlevo) Se Svou reprezentační

na atletickém oválu U Červen ch domk .

Trojutkání, které bylo plné ričastní-
k letošního seniorského mistrovství
Evropy, stejně jako m|ádežnick1fch svě-
tov;ich akcí, jasně dominovali domácí
reprezentanti, kte í své hosty p edčili
v kategorii mužri i žen. Ženy v součtu
nasbíraly l73 bodťr, p ed druh mi Ma-
d'arkami (116 bod ) a t etími Slovinkami

(l07 bod ). Stejné po adí bylo i v katego-
rii muž . Muži z Česka nasbírali celkem
181,5 bod , Maďa i 130 bodti a t etí
Slovinci 88,5 bodri.

Kromě medailí pro první t i v jednot-
liv;fch disciplínách si ocenění z rukou
starosty Hodonína Igora Taptiče a edi-
tele Českého atletického Svazu Františka
Fojta odnesl a také jednotlivá družstva.
o nejlepší muŽsky v kon se tak zas|ouŽil
česk závodník Petr Pe ázna 110 m p e-
kážek za vykon 14,01 s, nejlepší žensk;i
v kon si p ipsala slovinská závodnice
Maja Bratkičová za 13,44 m v trojskoku.
oba qikony jsou také novymi rekordy
stadionu ve věkové kategorii muž:iu- a žen
do 22 let. Co se tyče rekordri stadionu'
těch padlo celkem 37!

Sylva Škobrahová p i startu závodu na
400 m

Z domácích závodník se na oválu p ed-
stavila běžkyně Sylva Škabrahová. Letoš-
ní mistryně Čn na 400 m p rjela obhajovat
svoji pozici z nedávného mistrovství Čn.
To se jí bohuŽelnepovedlo azaostala osm
settn Za svou reprezentační kolegyní Janou
Slaninovou' která j í tímto vrátllaporážku
právě z pÍedchozího závodu. Svě enkyně
trenéra Anton ína Slez áka vystou pala pro
st íbro za vykon 55,02 s. Poté Se stala
společně se sqimi kolegyněmi vítězkou
ve štafetách na 4 x 400 m.
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