
SprÍnterka PalÍčková si řekla
o letenku na mÍstrovství světa
Ve roniku PaIičkovou pouhé čtyri setiny od okresního maxirna Pavly SichovéděIily

urÍrnlr v oešTI. Nodonínštíjunio i ovládli na mistrovství Moravy-a Slezska ávod na čty i sta metrri. Z vftězství i nového okresnlho rekor-
du se radoval Dominik Kubalák (vpravo). Druh doběhl do clle Jakub Žuruvec a tetí p ičku obsadil David Her*a. Foto: Archiv AK Hodonín

LIBOR KOPL

Hodonín Mladá hodonin_
ská sprinterka Veronika Pa_
ličková si na mistrovstvi Mo_
ravy a Slezska zajisti]a v zá:
vodě na sto metrri skvělym ča-
sem 11,90 učast na světovy
šampionát sedmnáctiletych,
btery letos hosti Ukrajina.
Clenové AK Hodonín si i dÍky
v1itečnému vykonu Paličkové
odvezli z Trince osmnáct me-
dailí.

Mistrovstvi Moravy a Slez-

ofi:-ATLETIKA

ska jednotlivcri dorostu, juni-
or a dospěl ch se konato za
nep iznivého počaslJdeqkyě- '
lém světle se na severu Mora-
vy ukázali hodoninštÍ atleti.
Jako by jim dlouhá zimaa tré-
nink v nevlÍdnych podmÍn-
kách pomohly v sobotnim zá-
vodě, kdy pršelo a teplota jen
v: jimečně p ekročila dvanáct
stupn Celsia.

I p es provazy deště se po-
da ilo něco, čemu nevě il p ed
závodem ani trenér Zdeněk
LÍpa.

Jeho svěrenkyně Veronika
Paličková hned v rozběhu vy-
hověla na setinu p esně no-
minačnimu kritériu pro mis_
trovství světa do sedmnácti
let, které letos hosti Ukrajina.

V: konem 11,90 sekundy za-
ostala Paličková pouhé čty i
setiny od okresniho maxima
Pavly Sichové, kter; je v jejím
drŽeni od roku 1995. ,,A na do-
hted je i rekord České repub-

sekundy," Íká člen a statistik
AKHodonin Lukáš Lipa.

Ve finále si Paličková zopa-
kovala čas pod dvanáct vte in,
kdyŽ zvitézila časem 11,99
sekundy. Druhou zlatou p i-
dala 'hodoninská sprinterka
na dvojnásobné trati, kde zvi-
tézt|a jLŽ v tréninkovém tem_
pu24,94 sekundy.

Paličková zÍskala dvě
Z osmnácti medailÍ hodonin_
sh ch atletri. Ti domti p ivezli
pět zlatych, čtyri st ibrné a
devět bronzowch medailÍ.

Největši prevahu p edveďi
juniori v závodě na čtyri sta
metr , kdyŽ ovládli celé stup-
ně vitězti. Zvitézt| Dominik
Kubalák v novém okresnÍm
maximu 49,40 gekundy, druhy,
doběhl Ja1tÚ' Žurorqgsv.losob.
nÍrn rnaxirnu 50,50 vte iny a
osobni rekord predvedl také
t eti David Herka.

,,Tato tak vytvo Í společně
s Filipem SasÍnkem silnou se-
staÝu pro republikov: šampi_
onát ve štďetě na čty ikrát
čtyri sta metr . Po dvou tri_
umfech v dorostu boudou
chtít pokračovat také v juni_
orské kategorii," uvedl LÍpa.

Jakub Zurovec p idalbronz
ve sprintu na sto metrri a
v rozběhu časem 11,34 vte iny'navÍc v kategorii juniorri vy_
lepšil své tyden staré okresnÍ
maximllllf'. Dominik Kubalák
chtěl p idat cenny kov v závo-
dě na dvě stě metrti. Vyrovna-
ny osobnÍ rekord 22,84 sekun_
dy stačil Kubalákovi jen na
čtvrté místo, kdyŽ od bronzu
ho dělila pouhá setina sekun_
dy.

v T inci také diska ka Jana
Myrmusová. Tentokrát z toho
nebyl sice hod za čtyŤicet me_
tr , ale v: kon 39,29 metru na
soupe ky stačil.

Í Slaníková
Zlato v Ženské kategorii p i_

dala ještě Adriana Slaniková,
která měla p vodně nastoupit
v závodě na tri kilometry, ale
bÍrvalá krasobrusla ka nako_
nec ovládla polovični trať vy_
konem 5:25,36 minuty.

St ibro si z t ineckého sta_
dionu odvezl ze sprintu na sto
metrri dorostenec Ond ej Ku-
če Ík vykonem 11,67 sekundy.
K tomu p idal Kuče ík bronz
na ,', časem
23,

V tQte$ate gor ii Beí$v'o-dní_
ktim nadmiru da ilo. Stribro
si z patnáctistovky dovezl i
Jaroslav -P ček vykonem
4:33,10 minuty nebo diska
Petr Tancer, ktery-si p ipsal
osobnÍ rekord 38,60 metru,'

Bronz p idalve vylepšeném
okresnÍm maximu David Ká_
kona, kter1 běžel t i kiIomet_
ry, diska Marek Mikeska ho-
dil osobnÍ rekord 38,31 metru
a Patrik SasÍnek si v závodě
na čtyri sta metr také vylep_
šil časem 55,18 osobni rekord.

V kategorii dorostenek pak
završily bronzovou sbirku
Adéla Sedlá ová, která si
v běhu na čty i sta metrri vy_
lepšila osobnÍ rekord na 6I,77
sekundy, Zdenka Hlaváčová
rovněŽ vylepšila v závodě na
t i tisÍce metr osobnÍ maxi_
mum a z v: ška ské soutěŽe

n: ch 165 cm
I ostatní irodoninšt i závod-

nici p edvedli skvělé \r kotr ,

byt na medaile nedosáhli.
Adéla Herzánová vylepšila
svtij oddilovy rekord v kate-
gorii dorostenek na 16,31
sekundy a kolize na poslední
ptekáŽce ji jen těsně p ipravi_
la o bronz. I tak z toho bylo
skvělé čtvrté misto.

Bramborovou medaili si ze
závodu dorostenc na patnáct
set metru odvezl i Ji Í Tomek
nebo Lucie Žurkov á ze sprin-
tu na sto riretr , kde ve finále i
rozběhu p edvedla shodně
13,22 sekundy a na dvojnásob-
né trati skončila šestá zaz7,L8
vte iny. Pátá skončila ve vyš-

liky' kter má hodnofir 11,78 Zlatol medaili zÍskala žen Lucie Krtičková zazďola-

VyhráIa

Kate ina Fiďo-

probltámeefu nedokáza|a Íl&*,
vázatna halov: titul," ekl Lí-
pa. V Tinci pedvedla 150
centimetrti.

Šestou p íčku si zaslouŽila
za vylepšeny osobnÍ rekord
v závodě,na dvě stě metr Žen
Darina Dvorská a osobnÍ ma-
ximum zaběhla i na poIoviční
trati. Fam stačilo 13,89 sekun-
dy poirzenarozběh.

Těsně p ed branami finále
skončil v kouli dorostenc
Michal B ezina. Ten poslal
pětikilové náčiní' nejdále do
vzďáLenosti 11,37 metru, coŽ
znamenalo devátou p ičku.

Desáté misto obsadilav zá-
vodě na dvě stě metr doros-
tenek Markéta Buriánková
stejně jako jeji oddilová kole-
eyně Markéta Sedláčková na
čty stovce, která běŽela v bec
poprvé' 
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