
boiovot v boróži o zóthlonu
HoDoNÍN _ Hodonínští atleti
hostili na domácím stadionu
U červenych domkri poslední
kolo I. ligy mužri a žen.

Za slunečného a horkého
dne bojovali atleti o co nejlepší
vylepšení svého umístění z p ed-
chozícht í kol. Ženy bezproblé-
m obhájily celkové tÍetí místo,
když i doma ziskem 173,5 bodri
zaostaly pouze Za družstvy Ze
Sokolu opava a Atletického
klubu olomouc. Mužtim se také
neda ilo nejh e. Ziskem 130
bodťr obsadilt páté místo pou-
ze 5 boáti za lJniveruitou Brno.
I tak se o své další činkování

'_ v lize musí poprat I7. zá í na
ba ži. odsoudilo je k tomu cel-
kové šesté místo. Zde se společ-
ně s Haví ovem poperou o první
ligu s nejlepšími z druhé tigy ze
severní a jlžní části. MuŽi Uher-
ského Hradiště padají do druhé
ligy automaticky' z celkového
posledního osmého místa.

,,Své páté místo z minulého
roku jsme bohuŽel ztratili již ve
druhém kole v olomouci. Nepo-
da ilo se nám se zde sejít vinou
zranění a tak nás to stálo nyněj-

ší tičast v baráži. Musím ale ffci,
že ve druhé Lize naší vykonností
nemáme co pohledávat a první
ligu muŽri v Hodoníně pro p íš-
tí] rok zachráníme," ekl Lukáš
Lipa, kapitán hodonínskych
muŽ . Počasí vykon m p rílo.
Silny vítr vál z boční strany a
tak všechny vykony byly regu-
Iérni a padďy i rekordy stadionu.
V kategorii dorostu padly hned
dva. První zásluhou hradišťské-
ho sprinteru Zďe ka Stromška.
Ve finále na 100 metru zlepšil
dosavadní rekord (11'03 s) na
čas Io,73 sekund. Druhy rekord
si p ipsal V běhu na 800 met-
r Martin Sadil (Sokol Opava)
časem 1:56,30 min'uty. V katego-
rii junioru vylepšil rekord stadi-
onu Martin Novák z olomouce.
Dvoukilovy disk poslal do vzdá-
lenosti 48,3I metru. Ve skoku o
tyči v kategorii muž do 22 let
pak Tomáš Kraj rák z Moravské
Slavie Brno p ekonal 505 cm.
Jedinou ženou pak byla Zuza-
na Štráhlová z B eclavi. Ta sto
metru s pÍekážkami p ekonala
v čase 14,24 vte in a tim vylep-
šila rekord v kategorii juniorek.

Rekordní listiny ovšem dokáza-

9 p epsat i domácí závodnice.
Zákyně Veronika Paličková se
dokázala prosadit mezi ženami a
ve stometrovém sprintu dokáza-
la nejen postoupit z rozběhti, ale
časem 12,66 s p ekonala i šest
let stary okresní rekord Maniny
Schmidové (12,78 s).

Z vysledkri: muži: Lukáš
Lípa (I. místo dálka - 7I0 Cffi,
4. místo trojskok _ 14,26 metru),
Filip Hejkrlík (2. misto chťrze 10
km), Pawel Jajuga (2. místo 400
m p . _ 56,98 S, 9. místo 400 m

- 52,24 s), Jakub Zapala (3. mís-
to vyška ' 183 cm, 9. místo troj-
skok - 11 ,99 m), Dominik Kuba-
lrák (7. místo 800 m - l:59,78
min, 4. místo 400 m 5I,26 s),
Jakub Žurovec (10. místo 400 m
_ 52,32 s), Alois Zapala (4.mís-
to vyška - 183 cm), Filip Vinklá-
rek (5. místo vyška - 180 cm),
ond ej Spazier (3. místo kladivo
- 46,84 ffi, 6. místo koule - 13,56
m), Manin Hošek (9. místo oštěp

42,30 m' 10. místo koule
12,98 m - osobní rekord, 13.

místo disk '35,47 m), Ji í Kuba-
lák (6. místo 3 km -9:25,69 min,

9. místo 1500 m - 4:18,84 min),
Luděk Durďák (7. místo 3 km
- 9:26,56 min)' Filip Sasínek (8.

místo 1500 m 4:17,62 min),
David Herka (10. místo 800 m
_ 2:04,98 m), Karel Pešrák (11.

místo kladivo - 35,43 m), Anton
orlík (10. místo kladivo _ 35,45
m), Jos'ef Korvas (13. místo 3 km
- Io:2I,55 min), Zdeněk Dffmal
(13. místo 400 m - 53,93 s, 15.

místo 200 m 24'08 s).

Ženyz Alena Pejšková (1.

místo disk _ 37,40 m, 6. místo
oštěp 33,65 m), Lucie Krtič-
ková (2. místo qfška - 156 cm),
Jana Kadlecová (3. místo 3 km
- 11:39,42 min), Lenka Korábo-
vá (3- místo kladivo _ 42,97. m),
Monika Chlebíková (3. místo tyč
_ 323 cm), Jana Myrmusová (2.

místo disk - 37,34 m, 7. místo
kladivo -33,46 m), Csilla Fugli-
ová (1. místo - 1 500 m - 4:57 ,76
min), TetezaKorvasová (4. místo
800 m - 2:22,68 min), Iveta Buč-
ková (4. místo disk _35,15 m, 5.
místo koule - 11,11 m), Vero-
nika Paličková (5. místo 100 m

- 12,66 s rozběh, 12,79 s finále),
Karolína P lrola (1. místo 400 m

p . - 62,99 S, 3. místo 100 m p
.- 15,02 s, 6. místo 2oo m - 26,2I
s), Andrea Zapatová (6. místo
400 m - 60,88 s), ErikaZapalová
(8. místo 400 m - 62,84 s), Zde-
naBeztišková (5. místo tyč - 303
Cffi, 11. místo 100 m p . - 19'83
s, trojskok 9,7I m), Lenka

Ktichlerová (10. místo kladivo
30,40 m), Zuzana Haunoldo-

vá (12. místo kladivo - 25,90 m,
15. místo disk - 25,04 m), Adé-
la Sedlá ová (13. místo 400 m -
66,57 s), Eliška ost íŽková (I4.
místo 400 m - 67,63 s, 15. místo
200 m - 28,06 s). (iop + LL)

Jana Myrmusová obsadila 2. místo v hodu dlskem a 7. místo v hodu kladlvem.


