
SprÍnterka Paličková má dva
tituly kraj ské přebornÍce
Hodonín - Celkem dvacet me-
dai]í přivezl i Žáci a žákwě ho-
doninského atIetického klubu
z Vyškova, kde se uskutečnil
přebor Jihornoravského kra-
je. Šestkrát se závodnÍkům slo-
váckého celku houpala na kr-
ku zlatá medaile, sedmkrát se
slavilo střÍbro a bronz.

Dva tituly' krajské přebor-
nice přivezIa sprinterka Vero-
nika Paličková, která ovládla
sprint na šeďesát a, sto padesát
metrů. ,,N& šedesátce si přitom
výkonem 7;76 sekundy vytvo-
ři]a osobnÍ maximum pod oté-
vřeným nebem," řekl zástupce
hodonÍnského klubu LukáŠ Lí-
pa.

DalšÍ zlatou medaili přivezl
'z Vyškova mladý kladivář Ma-
rek Macek, který si vytvořil
výkoriem třiátřicét metrů
osobní rekord. Z vitězství se
rovněŽ radovali ondřej DŽuba,
který ovládl sprint na tři sta
nretrů. Y závodě na osm set me-
t'} triumfoval' dÍky vylepše-
nemu osobnÍmu maximu
(2:08,10 minuty) Patrik Sasi-
nek. Mezikoulařkami nenašla
přemoŽitelku Natálie Zelinko-
vá.

Stříbnrou medaili se můŽe
pyšnit ještě Michaela lftrotko-
vá. Mladá závodnice zaběhla

tři sta metrů za 45,91 sekundy.'
Druhá skončila i diskařka Ve-
ronika Neumannová, která si
vytvořila osobnÍ rekord za vý-
kon 18,53 metru.

VítězstvÍ těsně uniklo v zá-
vodě na tři sta metrů Adéle
Sedlářové (43,79 s), na patnác-
tistovce Martině Bašusové
(5:23,I4minuty), na stejné trati
Michalu Pelikánovi (5:44,99
minuty), v běhu na sto padesát
metrů Janu Hromkovi a na os-
nristovcé Dominiku Bartoni-
kovi. Bronzovou medaili zis-
kali běŽec Patrik Sasínek (300
metrů - 40,27 s), oštěpařka Do-
minika Bilková (24,69 m), Ka-
teřina Korvasová (800 m
2:35,31 min), Dita Špačková (300
m - 46,49 s) a koul4ři AlŽběta
Vachová (7,86 m), Veronika
Neumannová (9'05 m) a Fran-
tišek Mička (10,39 m).

,,Závoďu se celkem zúčast_
nilo devětatřicet mladých at-
Ietů, kteřÍ ziskali spoustu dal_
šich finálových umÍstěni. Ně-
kterým závodnÍkům utekla
medaile jen těsně. Jsme ale rá-
ďi, Že zájemo atletiku u nág je a
děti sportovat bavi," hodnotil
vystoupení Žactv a trenér spor-
tovnÍch tříd přiZák|adní škole
U Červených domků Zďeněk
LÍpa. gy.b.tgr"ÍL ft)


