
Zapala skončÍl mezÍ veterán';r třetí
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Eodonínsko - Bronzovou me_
daili p ivezl z mistrovstvÍ svě-
ta veteránli, ktei'é se usku_
tečnilo ve finském Jwáskylá,
hodoninsh y ška Alois Za-
pďa. Toho na severu Evropy
porazil pouze Rus Vitalij Ro-
manovich a Ital Alessandro
Pistone. Erik a 7'apalová skon-
čila v běhu na čty i sta metr
pátá, Na polovični trati byla
známá okresni sportovkyně
sedmá.'

Veteráni uzav eli letošni
halovou sezonu na světovém
šampionátu ve finském Jy_
váskylá. Toto severské měs-
tečko po cel1 t den hostilo at-
lety ze všech koutti světa .Zku-
šenÍ závodnÍci se prali o me_
daile hned v několika katego-
riich, které jsou rozděIeny
vŽďy po pěti letech. V tomt o zá-
vodě se utkali také závodnÍci
Atletického kIubu Hodonín.

Nedávno oceněná manŽel-
ská dvojice Alois a Erika Za-
pďovi si ve Finsku vedli na
v bornou. V nabité konku-
renci ďokázal Alois Zapalavy-

bojovat dokonce bronzovou
medaili. Ve v: ška ském sek-
toru pouze na pokusy prohrál
's druhym Italem Alessan-

' drem Pistonem. Oba v: ška i
shodně skočili I82 centimet_
rli. ,,Je to Zapalriv letošní nej_
lepšÍ vykon v hale," pripo_
mněI zástupce hodonínského
atletického klubu Lukáš Lípa.

' 
Zkušeny atlet bral bronzo_

vou 'medaili s nadhledem.
,,Škoda, Že jsem neskočil o de_
set centimetrti v še, to bych
byl vice neŽ nadmíru spokoje-
\ ,:' pronesl po p íjezdu do
Ceska Zapala. Ani tento
vysněn: v: kon by ovšem na
vítězstvi nestači]. Vitězn: Rus
Vitalij Romanovich totlŽ sko_
čiI193 centimetrti.

Ani Zapatov'a manŽelka
Erika si ovšem nevedla špat_
ně. Hodonínská běŽkyně se
predstavila na tratich dvě stě a
čty i sta metrri. Na kratšÍ z
tratí se V rozbézÍch nomino-
vaIa do osmičIenného finále
časem 28,55 sekundy jako šes-
tá nejlepšÍ. Ve finále bralaZa-
palová za vyslednych 2B,B7
vteriny skvělé sedmé mÍsto,

kdyŽ na bronz Němky Schul_
zové stačilo běŽet28,52 sekun_
dy. Vitézná Němka Joergová
zaběhla26,07 sekund.

Na dvojnásobné trati se
p edstavila hodonÍnská zá-
vodnice hned v prvním rozbě-
hu, ktery ovládla časem 65,04
sekundy. Ve finále si oproti
dvoustovce polepŠila o dvě
umÍstěni, kdyŽ jen o jednu se-
tinku prohrála se čtvrtou
Britkou Burrowsovou. Zapa-
lová obsadila konečné páté
mÍsto. Z vitézství se radovala
domác í záv odn ice Kreenová.

,,Veteránská mistrovstvÍ
jsou super záLeŽItost. Je tam;
dobrá konkurence, se závoď-
níky se známe a vzájemně se
p es komunikačni média
mnohdy dop edu hecujeme.
V prriběhu sezony pak srov_
náváme své v kony. Mnoho

- 2,a O .vykon je mnbhdy famÓznich,
kdyŽ vidíte, jak v sedmdesáti,

ti jde
'l/,, U'ile.

bo jakou frekvenci majÍ sprin_
te iv osmdesátiletech. Jeto aŽ'
neuvě itelné. Tyto závoďy
jsou váŽné'odměnou Za čas,

ktery atletice a posrtu obětu-
jete," pronesla Erika Zapato-
vá.

Druhou skupinkou jsou
béŽci na ďouhé tratě, kte Í si
plnili své sny a absolvovali své
první maratony. PrvnÍ dub_
novy den se CSOB maratonu v
Bratislavě zÚrčastnil Dušan
Tomčal. Lipovsky vytrvalec
byl v kon*urenci 533 běŽc ,

kte Í závoiď dokonči]i, dvaa-
t icát . Tomčal zvLáďI závod'
uběhnout za 2:52:21 hodiny,

o dva tydny později se mno_
hem většího Víde ského ma-', Zučastnili hned dva

běŽci.
' Luděk .''Durďák obsadil v

konkurenei vÍce neŽšesti tisÍc
běŽctl v1 bornou t31.,p íčku a
jeho čas 2:52:L2 hodiny jej pa-
sovaL do pozice druhého nej-
IepšÍhci českého běŽce ve star-
tovní listině. Figurovalo jich
tam celkem čty iašedesát.

:

rovněŽ,pat_Í k v born:Ím v: -

konrim,a celkově mu p inesl
398. pozici.


