
Hodonínslcý pětiboj ov]ádl univer záI Lip; a
Druhého ročníku hodonínského pětiboje se zúčastnilo devět atletů. Nejstarším závodníkem byl jednapadesátiletý Jiří Vinklárek
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Hodonín - Druhy ročnÍk Ho_
donÍnského pětiboje ovládl
Lukáš Lípa, ktery nasbíral
26L6 bodti. Druhy skočil Ie_
tošnÍ mistr světa veteránri ve
skoku vysokém Alois Zapala,
t etÍ p íčku obsadil vrhač
Martin Hošek.

Hodonínští atleti ve čtvrtek
zahájIli druhou polovinu se_
zony. Na stadionu U Červe-
nych domk uspo ádali v
rámci atleticxeno 'čtírtku"
klasicky pětiboj. Toho se zu-
častnilo devět záv odník .

,,Z ďitvodu dovolenych, sou_
st eděnÍ nebo zdravotních
problém se nám bohuŽel ne_

p ihlásil Žádny závodnÍk mi_
mo náš klub, coŽ mne velmi
mrzi, ale privodnÍ dlouhodobě
naplánovany termín nám se-
bral vikendovy turnaj ve fot-
bale,l' uvedl zástupce hodo-
nÍnského klubu Lukáš LÍpa.

Za pŤijemného počasí padly
t i okresnÍ rekordy. o jeden
se mimo pětiboj postaral Ja-
kub Zurovec. Hodoninsky
sprinter zlepšil jednadvacet
let stary okresní rekord Lu-
bomÍra BartáIa(}7,43s) na čas
37,37 sekund.'
DalšÍ ďva 9ekordy padly v

celkovém hodnocenÍ pětiboje.
Junior Jakub Prágr nast ádal
celkem 1977 bodri, čimŽ usta_
novil okresnÍ rekord této vě_

kové kategorie. Stejně si ved.
Ia dorostenka Martina Ma-
cháčková, která v celkovém
součtu pěti disciplÍn obsahu-
jícÍch skok do dálky, hod
oštěpem, sprint na dvě stě me_

tr , hod diskem a běh na pat_
náct set metr , nasbÍralall77
bodri.
Dominik Kubalák, lo sky

okresní rekordman v katego_
rii dorostu, měl letos sm Iu a

k vylepšenÍ svého lo ského
maxima mu chybělo pouhych
t iadvacet bodri.

,,Letos mu šlapal na patY je.
ho tymovy kolega Filip Vin-
klárek, ktery si vylepšiI osob_
ni rekord na 2323 bodri," upo-

, zornil Lipa.
V muŽské kategorii si nejIé_

pe vedl Lukáš Lípa, ktery po
vynucené čtrnáctidenní p e_

stávce z d vodu virového
onemocnění nasbíral 2616 bo_
d . Druhé mÍsto zÍskal letošní
mištr světa Vpterán ve sko_
ku vysokém Alois Zapala.
T etí místo obsadil vrhač
Martin Hošek. Ten si oproti
minulému roku polepšil o lM
bodri.

Čtvrté mÍsto pak obsadil
Matěj Bureš, pát ,skončil nej-
starší učastnik pětiboje, jed_
napadesátilety Ji í Vink1á_
rek. VedoucÍ druŽstva hodo_
nínskych dorostenc nasbí_
ral879 bodri.
,,Byl to povedeny závod.

Mladí závodníci teprve v pá-
tek p ijeli ze soust eděnÍ v Je-
seníkách a na závoďy témě
všichni šli z plné prípraVY,"
pravil Lípa.

Atletická sezona pokračuje
v neděli, kďy se v Hodoníně
kona jednatticáty ročník
Memoriálu Jardy Pelikána,
p i ' kterém závoďnÍci zméŤi
své síly ve sprinterském troj-
boji.

Joqgf K l 500 m - 4:50;61 min,"l la '6b,'m - 9,5Iš*,l
300 m - 49,29 s, dálka
m - 50, 0 s, dálk a-33
55,52s, dálka 362cm,


