
Kubalák azal Z okresních
tabulek Slezáktiv rekord

Hodonín p ivezli z mistrovství Moravy a Slezsl<a patnáct medailí'Závodníci AK

MEZI KAPKAMI oeštĚ. naezi neilepšíávody mistrovstvíMoravyaSlezska pat il sprint nasto metr .0 vftězstvívc VÍtkovicíchboiovali Ja-
kub Žurcvec (AK Hodonín, zleva), r mas gá'ta z JAG Brno, MaÉin pamra a ond ej Kuče |k (oba AK Hodonín). Foto: Veronika Paličková
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Hodonín _ Patnáct medailÍ a
t i lrylepšené okresnÍ rekordy
p ivezli hodonínštÍ atleti zmi-
strovstvi Moravy a Slezska,
které hostil stadion ve Vitko_
vicÍch. Skvěl mi vykony se
bl skli p edevšÍm béŽci Do-
minik Kubalák, Jind ich Goiš
a vytnralec Filip SasÍnek.

VÍtkovicky stadion hostil

=fi:-ATLETIKA

další 'atletickoir akci, kterou
tentokráte pojaIjako test p ed
bliŽicí se Zlatou tretrou. Mis_
-trovstvÍ Moravy a Slezska rně_
lo ovšem uplně jiny pr běh
neŽ soutěŽ druŽstev juniorri a
dorostencti, která se V ostravě

=t1onďa t1 den p ed tim.
,,Minule svÍtilo slunce a by_

lo témě bezvět Í. Tentokráte
hned po vystoupení z autobu_
su začalo poprchat, během ho_
diny uŽ regulérně pršelo a tep_
lota spadla z dvacet na dva-
náct stup ri. K tomu v rovince
foukal si]ny vÍtr do zad, kterry
znehodnotil vykony v prvních
sprintech. NaštěstÍ se vítr
ustálil a v dalšÍm pr. běhu byl
jiŽ regulérní. o to více pršelo,"

okomentoval prriběh závodu
dálka Lukáš LÍpa, ktery sám
dvakrát ve svém sektoru zmo-
kl.

HodonínštÍ atleti si ovšem s
nep íznÍ počasí bez většich
problém poradili az ostravy
dokázali ptivézt patnáct me_.
dailÍ a t i okresni rekordy.

Z vitézství a okresnÍho re-
kordu se v běhu na čty i sta
metrri radoval junior Domi-
nik Kubalák. Ten ďokázal po_
prvé v karié e prolomit hra_
nici padesáti vte in a časem
49,80 sekundy vymazal z
okresních tabulek Tomáše
Slezáka (-49,BB s) i v kategorii
dospělych.

Na druhé straně Kubalák o
jeden okresnÍ rekord z minu_
lého roku p išel. V kategorii
dorostenc mu ho sebral tré-
ninkovy partner Jind ich Go-
iš, kteq v závodě dorostencti
rovněŽ nenašel p emoŽitele.
Goištiv novy osobní rekord má
hodnotu 50,52 sekundy.

PoslednÍm rekordmanem
byl v solo závodé Filip SasÍ_
nek. Hodonínsky vytrvalec
dosáhl v běhu na dva kilomet_
ry p ekáŽek času 6:07,75 níi_
nuty, ,,PatŤi mu prvenstvi v
dosavadnich tabulkách České
republiky pro tento rok o ce-
1 ch čtrnáct vte in," ekl Lí-

pa.Dvě zlaté medaile si dom
odvezl Jakub Žurovec. Závoď-
nik AK Hodonin zaostal ve
sprintu na sto metrri doros-
tenc pět setÍn sekundy od
svého maxima (11,38), kdyŽ je_
ho rozběhovy čas 11,21 vte iny
zhatíIp Ít iš s iln: vítr.

Stejně si Zurovec vedl(i na
dvojnásobné trati, kde zvitéztl
časem 22,68 sekundy (oR
22,53). V osobnÍm rekordu do_
kázal zvítézit také David Her_
ka. Ten svoji osmiseťmetro_
vou trať zdolal za 2:0L,1B a vy_
lepšil si tak osobnÍ rekord
téměr o čty i vte iny.

St íbrné medaile si z mis_
trovstvÍ Moravy a Slezska p i_

vezli Lukáš Lípa v trojskoku
(tr4'01 m)' ktery pridal- ještě
bronz z dálky (675 Cffi), v š-
ka ka Lucie Krtičková (156
cm), diska ka Jana Myrmu-
sová (36'93 m) a ',n ška Filip
Vinklárek (17B cm).

Bronz si na krk pověsila do-
rostenka Adéla Herzánová,
které V závodě na sto metr
zhatil vyborny osobnÍ rekord
nepovolen: vitr (16,52 s). T etÍ
p íčku obsadila také Tereza
Korvasová, které jen těsně
unikl v závodě na osm set me_
tr osobni rekord.

Zbtonzu se radoval i vběhu
na sto deset metrri p ekáŽek

Vojtěch Čech, ktery p idal ješ_
tě čtvrté misto v tyči (340 cm):
T etí p Íčku obsadil v běhu na
dvě stě metrti junior Jaroslav
Ďásek.

Skvěl ch v kon dosáhli i
ostatni závodnici, kter m me_
daile unikla jen těsně. Doros_
tenka Lucie Zurková obsadila
ve sprintu na dvě stě metr v
osobním rekordu 27,0I sekun_

, dy páté mÍsto, dorostenka
Adéla Sedlá ová skončila v
běhu na čty i.sta metr i diky
osobnímu rekordu šestá. Ju-
niorka KarolÍna Gajarová ob_
sadila ve sprintu na sto metr
sedmoup Íčku.

Mezi deseti nejlepšÍmi
skončili v ostravě také Mar-
tin Hošek (6._místo v kouli
muŽti a 7. mÍsto v disku), do_
rostenec Dominik Baftonik
(běh na B00 metrri: 5. misto),
Patrik SasÍnek (běh na 800
metr : 6. misto), Martin Pa-
Iička (6. mÍsto na 100 m doros-
tenc ) a ond ej Kuče Ík (7.
misto na í.00 m dorostenc a 7.
místo na 200 m).

Marek Mikeska byl v disku
jedenáct,"a v kouli dvanáct,,
oŠtěpa Zdeněk Šeuila bral
osmou p Íčku a sprÍnter Ro_
bert DŽuba obsadilv závodě na
dvě stě metr rr konem 25,70
sekundy t ináctou pozici.


