
aličková p ekonala okresní rekord
Talentovaná hodonínská běžkyně dovezla z největšfto mezinárodního mftinl<u dětí v České republice dvě medaiie
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Hodonin _ Pět cennych kovti
privezli mladí hodonÍnští atle-
ti z European Kids Athletics
Games. NejvětšÍ mezinárodní
mitink dětí na uzemí České
republiky se konal v minulych
dnech v Brně. Z|ato urvali Fi_
lip Sasínek, Tereza Korvasová
a Veronika Paličková, která'
získala stejně jako Michaela
Knotková i st Íbrnou medaili.
Yyznamné mezinárodní

klánÍ European Kids Athletics
Games hostil brněnsh stadi_
on Pod Palackého vrchem.
Největší mezinárodního mí_
tinku dětí na izemÍ České re-
publiky Se zučastnilo více neŽ
devět set učastník Z deseti
zemi. ,,organizátorrim Se po_
da ilo zajistit klidn pr běh
těchto závodri a děti si mohly
zasoutéžLt nejen s českou
špičkou," uvedl zástupce ho_
donínského klubu Lukáš Lípa.

Na startu se také p edstavilo
osmnáct závadníkri AK Hodo-
nÍn. Žaci sportovních t íd pri
Základni Škole U Červenych
domk se neztratili a padala i
okresni maxima. Pod taktov-
kou zkušenych trenér Zdei-
ka Lípy a AntonÍna Slezáka
školáci p ivezli pět medailí a
t i čtvrtá místa.'

JednÍm Z nejvyraznějších
počin je vykon Veroniky Pa-
Iičkové v nejkratšÍm sprintu
na šedesát metru. Mladá ho_
donínská béŽkyně potvrdila v
Brně svoji vytečnou letošnÍ
formu a po tretírn místě na mi-
strovství republiky v osobnim
maximu 7,9B sekund dokázala
na brněnském mondu stlačit
tento čas jilŽ na 7,93 vte in,
,,Paličková postoupila do finá-
Ie z prvního místa. Ani v roz-
hodujÍcím závodě neměla Ve_
ronika konkurenci a svrij
osobní a zárove l okresní re-

kord posunula aŽ na 7,B9
sekund, čímŽ se za adila na
druhé mÍsto pr běŽnych čes_

hich tabulek této trati," pravil
LÍpa.

Na druh: den se Paličková
postavila na start běhu na t i
sta metr ' I v daIšim závodě si
nadějnábéžkyně vedla na vy_
bornou. ,,Cas 4l,B4sekund pat-
i mezi Šest nejlepších časri,

které žákwě letos dokázaly
běŽet. BohuŽel to na vítězstvÍ
nestačilo a Veronika obsadila
o jedinou setinu druhé mÍsto," '
rekl LÍpa.

Suverén letoŠní sezony na
stredni a dlouhé tratě Filip Sa_
sínek nenašel ani v Brně kon_
kurenca v běhu na patnáct set
metrri získal pro AK HÓdonÍn
druhou zlatou medaili. ,,Zd
osobním rekordem zaostď o
necelé t i vte iny," upozornil
LÍpa.
T etí zlato p idala do sbÍrky

Tereza' Korvasová. Druhá zá-
vodni.ce z nedávného mistrov_
ství České republiky tentokrát
ďokázala své p emoŽite|ce
vrátit poráŽku a časem 4:54,93
minuty zvítězit.

PoslednÍ medaili ziskala te-
prve deseti]etá Michaela
Knotková. Ta ve své kategorii
bojovaIa na trati dlouhé šest
set metr . Ve svém běhu skon-
čila Knotková na druhém mís_
to, časem 1:52,09 minuty ztratí-
Ia zavÍtěznou závodnÍci riouhé
čty i desetiny. ,,Ve t etím bě_
hu ovšem obě závodnice doká-
zalaještě porazit jedna závod-
nice, která zvitéz7la časem
1:45,33 minuty," informoval
Lípa.

Knotková navíc svym v: ko_
nem p ekonala okresní'rekord
této tratě v kategorii p Ípra_
vek. O den d ive se talentova-
ná běŽkyně také p edstavila ve
sprintu na šedesát metrri. I v
něm si vedla uspěšně a sv j

dosavadní osobni rekord (9,13
s) vylepšIla jIŽ v rozběhu na
B,97 sekund. Ve finále pak ob_
sadila Knotková vyborné šesté
místo časem.

NeoblÍbenou čtvrtou príčku
obsadil MichalBtezina. Ten si
ve vrhu koulÍ vylepšil osobnÍ
rekord na 13,11 metru. ,,N&
medaili stačilo p idat ještě
šestnáct centimetrri," ekl Li_
pa.

Osm desetin vteriny ztratrla
na medai]i Lucie Zurková,
která na t Ísetmetrové trati
skončila rovn éŽ čtvrtá.

ZďenkaHlaváčová si na trati
dlouhé patnáct set metrri vy_
Iepšila osobní rekord o deset
vterin na čas 5:22,13 minuty.
,,N& závodnici na bronzovém
místě jÍ scházely čty i vte i-
DY," uvedl Lípa. Hned zaHla-
váčovou doběhla v čase 5:26,92
minuty oddílová kolegyně
Dominika Bítková.
Páté mÍsto obsadila také

okresní rekordmanka na sto
metr pŤekáŽek Adéla Herzá-
nová. Jedenáctou pozici obsa_
dita Kate ina Korvasová, dva_
náctou p íčku obsadily Marti_
na Bašusová s AdéIou Sedlá-
ovou, Patnácty doběhl sprin_

ter oliver KŤiŽ (8,46 s rozběh,
B,35 s finále B), patnácté místo
zbylo také na mladého koula e
Marka Mikesku.

Sedmnácté mÍsto obsadila v
běhu na šest set metr Barbo_
ra Valášková (2:06,13 minuty),
Eva PernikáŤová skončila
dvaadvacátá. UŽ v rozbézich
skončili své učinkovánÍ Adéla
Šrtitko v á a Jozef Polák'
Vybornou formu mohou

mladÍ hodonÍnštÍ závodníci
potvrdit hned ve čtvrtek na
preboru Jihomoravského kra_
je druŽstev mladšiha žactva a
v neděIním fináIe MistrovstvÍ
Moravy a Slezska druŽstev,
staršÍho Žactva.


