
Atlety Hodonína čeká baráŽ
Hodonínsl<é atletky obhájily v domácím prostředí třetí místo. MuŽi skončili cell<ově šestí
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Hodonín _ Ženy AK HodonÍn
skončily V posIednÍm koIe
první ligy, které se v sobotu
uskutečniIo na stadionu U
Červenych domk , t etí.
Stejná p íčka jim pat í i v ko-
nečném po adi. HodonÍnští
muŽi musí o prvoligovou p í-
slušnost j eště boj ovat'

Hodonínští atleti hostili na
domácim stadionu poslednÍ
kolo prvni ligy muŽti aŽen.Za
slunečného a horkého počasÍ
bojovali závodnici o vylepše-
ní svého umístění z p edcho-
zicht Í kol.

Ženy AK Hodonin bez pro-
blém obhájily celkové t etÍ
místo, kdyŽ i ďoma ziskem
173,5 bodu zaostaIy pouzé za
druŽstvy opavy a olomouce.
MuŽtim se také neďa ilo

nejhťr e. Ziskem 130 bodri ob-
saďili páté m Ísto. Za T]niv erzi-
tou Brno zaostali pouze o pět
bodti. I tak se o své daIši učin-
kováni v prvni lize musí po-
prat sedmnáctého zátí, kdy je
na programu baráŽ.
V nÍ se poperou společně s

HavÍ ovem a nejlepšimi tymy
Z druhé lisy severni a jIžní
části. Posledni Uherské Hra-
diště padá do druhé ligy au-
tomaticky. ,,Své páté mÍsto z
minulého roku jsme bohuŽel
ztratlli jIŽ ve druhém kole v
olomouci. Nepodarilo se nám

tam sejÍt vinou zranéní, a tak
nás to stálo nynější učast V
baráŽi. MusÍm ale Íci, Že v
druhé lize s naší vykonnosti
nemáme co pohledávat a prv-

nÍ ligu muŽťr v HodonÍně pro
p íští rok zachráníme," ekl
kapitán hodonÍnskych atletri
Lukáš Lipa.

Počasí v sobotu vykonrim

p áIo. Si1ny vítr váI z bočnÍ
strany, a tak všechn5r vykony
byly regulérnÍ. Diváci navíc
viděli i několÍk rekordri sta-
dionu.
V kategorii dorostu padly

hned dva. PrVní zásluhou
hradišťského sprintera Zďe y
ka Stromšíka' Ten-ve finále
na sto metrti vylepšil dosa-
vadní rekord, na čas 10,73
sekundy. Dfuhy rekord si' v
běhu na osm set metr p ipsal
časem 1:56,30 minuty Martin
Sadil ze. Sokolu Opava. V ka-
tegorii juniorri vylepšil re-

'^ kord stadionu Martin Nov ákz
Olomouce. Dvoukilovy disk
poslal do vzďáLenosti 48,31
metru.

Ve skoku o tyči v kategorii
muŽri do dvaadvaceti let pak
Tomáš Kraj ák Z Moravské
Slávie Brno p ekonal 505 cen-
timetrri. JedinÓu Ženou pak
byla Zuzana Štantová z B ec-
Iavi. Ta sto metrri s ptekáž-
kami prekonala v čase 14,24
vte iny, a tÍm vylepšila re-
kord v kategorii juniorek.
Listinu rekordri ovšem doká-
zala p eps závoď-
nice. Žauv Palič_
ková se ďokázala prosadit
mezi Ženami a ve stometro-
vém sprintu ďokázala nejen
postoupit z rozběhťr, ale ča-
sem 12,66 sekundy p ekonala
šest let stary okresnÍ rekord
Martiny Schmidové.

l<y pl'vníligy Ítruž a žen

illhlži: Lukáš Lípa (1. místo dálka -7I0 cm,4. místo trojskok -14,26 m), Fi-
lip Hejkrlík(z.místo chrjze 10 km), Pawel Jajuga (2. místo 400 m p .-
56,9Bs, 9. místo 400 m - 52,24 s), Jakub Zapala(3. místo v]ška - 1B3 cm,

9. místo trojskok -IL,99 m), Dominik l(uba|ák(7 . mlsto 800 m -I:59,78
min, 4. místo 4o0 m - 5I,26 s), Jakub Žurovec(]o. místo 4oo m - 52,3Zs),

. Atois Zapala(4. místo vyiška - 183 cm), Filip Vinklárek (5. místo v1ška -
180 cm), Ond ej Spazler (3. místo kladivo - 46,84 m,6. místo koule -13,56
m), Martin Hošek (9. místo oštěp - 42,30 m, 10. místo koule -12,98 m -
osobní rekord, 13.'místo disk - 35,47 m), Ji í Kubalák (6. místo 3 km -
9:25,69 min,9. místo 1500 m ' 4:]B,B4 min), Luděk Durdák (7. místo 3l<m

- 9:26,56 min), Filip Sasínek (8. místo 1500 m - 4:I7 ,62 min), David Herka
(10. místo 800 m - 2:04,98 m), l(arel Pešák (11. místo kladivo - 35,43 m),

Anton 0rlík (10. místo kladivo -35,45 m), Josef l(orvas (13. místo 3 km -
I0:2L,55 min), Zdeněk D ímal (13. místo 400 ÍÍl 53,93 s,15. místo 200 m

- 24,08 s).

Zeny: Alena PejškoVá (1. místo disk - 37 ,4o m,6. místo oštěp '33,65 m),

Lucie lÝtičková(2.místo v: ška -156 cm), Jana l(adlecováe. místo 3 km -
LI:39,42min), Lenka KorábováG.místo kladivo - 42,97 m), Monika ChIe-

bíková (3. místo tyč - 323 cm), Jana Myrmus ová(2. místp disk _ 37 ,34 m,

7. místo kladivo - 33,46 m), Csilla Fugliová (I. místo - 1 500 m - 4:57 ,76
min), Tereza l(orvasová(4. místo 800 m _2:22, 8 min), Iveta Bučková (4.

místo disk -35,L5 m,5. místo koule - 11,11 m), Veronika PaIičková(5. mís-
to 100 m -12,6 s rozběh,I2,7g s finále), IGrolína P lrola (1. místo 400 m

p . - 62,99 s,3. místo 100 m p .-L5,o2s,6. místo 200 m-26,2I s), An-
drea Zapalov á6.místo 400 m - O,8B s), Erika Zapalová (8. místo 400 m
- 62,84s), Zdena Bez šková (5. místo tyč - 303 cm, II. místo 100 m p . -
L9,83 s, trojsko k - 9,7Lm), Len ka !(ij ch l e r ov á(1Q. m ísto klad ivo - 30,4o
m),Zuzana Haunoldová (I2. místo kladivo - 25,90 m, 15. místo disk -
25,04 m), Adéla Sedlá ová (I3. místo 400 m - 66,57 s), EIiška Ost ížková
(14. místo 400 m - 67,63 s,15. místo 20o m -28,0 s).


