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RE'GION _ Poslední víkend p i-
nesl další velké ríspěchy hodo_
nínskym atletum. Zástapci AK
Hodonín (na snímku, foto J.
Korvas) se zríčastnili Mistrov_
ství republiky dorostu a junio_
rri, které letos hostil stadion na
pražském Strahově. Mladí atle-
ti si vedli na vybornou a ovál
jim p inesl sedm cenn ch kovri,
ztohohned t i tituly mistrri ČR,
t i st íbra a jeden bronz.

Sobotní ' program šampionátu
nládeže otev eli chodci, kde ve
startovním poli obhajovali své
zlato a s íbro z haly i hodonínští
Filip Veselouš a Ji í Skalka. Tito
mladí chodci potvrdili,žev repub-
lice patÍik nejlepším a v'kategorii
dorostu si stejně jako v hale došli
pro první dvě místa. Titul na 5 km
ch ze obhájil v okresním rgkordu
24:10,78 minuty Filip Veselouš,
na kterého tentokráte jeho oddílo-
vy kolegaltfr, Skďka ztratilnece-
lych devět sekund. T etí v po adí
Jakub Zecha zHavíŤova Zaostď o
více jak dvě minuty. Stejně jako
chodci p ijela obhajovat své pozi-
ce i Tereza Korvasová, která v
hďe získala nečekané dva tituly
Mistryne Čn. Tentokráte se na ni
ovšem soupe ky nachystaly kva-
litně a Korvasové nic nedarovaly.

V sobotním závodě na 1500 m
obsadila Korvasová skvělé dru-
hé místo, když jí poráŽku z haly
wátlla závodtttce Spartaku Praha
4 Moira Stewartová. Hodonín-
ská atletka V ''okresním rekordu
dorostenek 4:45,97 minuty ztrati-
la na vítězku dvě a pťrl vte iny. V
nedělním závodě na dvojnásobné
trati, tedy na 3000 m, získala Kor-
vasová Svou druhou medaili, ten-
tokráte zbronzového kovu. osob-
ní rekord o 14 vte in (I0:2I,,74
minuty) nestačil na dvojčata Z
USK Prďra Elišku a Anežku Dra-
hotovi, které patÍi k našim vyteč-
nym teptezentantkám p edevším
v chťrzi. První jmenovaná zvítě-
zIIa v čase 10:11,58 minuty, dru-
há ze sester zaostala o necelé dvě
vte iny (10:3,51 min.).

V sobotním programu se p ed-
stavili i dďší Z hodonínskych
zásf,lpc'i. Jakub Žrnovec zaklekl
do blok nejkratšího sprintu na
100 m a jeho nejrychlejší startov-
ní reakce mu pinesla postup do
finríle v novém osobním. rekor-
du II,16 s (doposud II,2I s).

Ve finále SVuj čas ještě vylepšil
na II,I4 s, což bohuŽel ,,stďi-
1o" jen na páté místo. Na medai-
ti p itom stačilo relativně málo,
bronz zajišťoval čas 11,10 s. Jeho

oddílová kolegyně Lucie Žurková ]

bojovďa na stejné l'ratt o co nej- .

lepší umístění mezi dorostenka-
mi. Za svym osobním rekordem .

zaostala o 4 šetiny a rozběhovy
čas 12,95 s jí na finále nestačil. :

V součtu časťr jí nakonec pat ilo 
:

dobré patnácté místo. Jedním ze
dvou zástupcti v sektorech tech- ]

nickych disciplín byl Zdeněk
Šeudla. Nejprve nastoupil v kou-
lďském sektoru, kde jej tak neli-
mitoval nedáVno zraněny loket
a také Se mu zde daÍ71o lépe než
později v oštěpu.

V kouli p edvedl druhy nejlep-
ší vykon letošního roku 13,88 m,
což mu mezi dorostenci vyneslo
konečné sedmé místo. Následně v
oštěpu pidal čtmáctou pozici za
vykon 42,26 m. Nad pÍekážkami
se p edstaviljunior Vojtěch Čech.
Tento vícebojďsky specialista si
v prudkém protivětru doběhl pro
oddílovy a osobní rekord. Sto-
deset meff dlouhou trať s deseti
umělymi pÍekážkami prolétl za
16,19 s, což mu stačilo na koneč-
né osmnácté místo. v sobotním
programu Se snažili z rozběhri
postoupit také běžci na 400 a 800
metr . oba zástupci AK Hodo-
nin, Filip Sasínek i David Herka,
si zajistili postup mezi nejlep-



)nln 0bh lilo fiUl MislrÚ
,

ších osm. Fllip.Sasínek pohodlně
díky vítězství ve svém rozběhu za
dobrych 2:0I,79 minuty, David
Herka postoupil , na čas vyko_
nem 2:02,20 minuty. Na a00 m
dorostencri pak hladce do finiále
postoupil také čtvrty z haly Jin_
d ich Goiš časem 50,92 s, ktery
mohl ve finiíle myslet na medai_
li a také junion Dominlk Kuba_
lák, ktery: tentokráte nepokoil
50 vte inovou hranici (50,12 s).
oba závoďníci se tedy p edstavili

v nedělních finríle této trati. Iépe
se da ilo Jind ichtr Goišovi, ktery
potvrdil,]rostoucí formu. opět si
vylepšil osobní'rnarimum á stď
se teprve t etÍm hodonínslďm
atletem, ktery zvlád|400 m pod
50 vte in. Vysledny čas 49,77
sekundy mu zajistil skvělé druhé
místo.

V závodě junioru bohužel už
nenašel dostatek sil na zlepše-
ní Dominik Kubalák a čas 50,59
sekundy mu zajistil i tak solidní
šesté místo. V dďším finále se
p edstavili i pťllkai. Svou letošní
suverenifu potvrdil Filip Sasínek.
Po halovém tinrlu na 800 metru
mu pat í i ten venkovfi,kter' zís'
kal za čas 1:54,79 minuty: Druhy
ze zástupc , David Herka, obsa-
ďl konečné osmé místo (2:04,08
minuty). V rozbězích dvousetme_
trového sprintu o finiíle se p ed-
stavili oba zástupci z poloviční
trati. Jakub ŽuroiNec zaostal Za
svym letošním nejlepším časem
o pouh; ch šest a : vykonem
22,67 sekundy postoupil jako
šesty do 'finále. P edchozí star-
ty jej ovšem stály hodně sil a ve
,finále si o jedno místo pohoršil
a vykonem 22,96 sekundy obsa-
dil dobré sedmé místo' Kole.
gyně Lucie Žurková pak Z,ao-
stala za btanami finále' když jí
k postupu nestačil ani osobní
rekord 26,54 sekundy. Celkově
obsadila mladá sprinterka. jede_
nácté místo. Pouhych 56 centi-
metru dělilo od finále diska e
Marka Mikesku. Tomu k postu-
pu nestačilo ani poslat jeden a
p'il kilogramu vá íci náčiní na
hranici nového osobnftro maxi_

ma 35,18 metr . Celkově obsadil
povzbudivé desáté místo.

Vrcholem mistrovství byla
bezpochyby
štafetě 4 x
oproti 1o sku vys ídď Dominika
Kubďáka,kter postoupil o kate-

,vgorií v še, Jiídnch Goiš a Mar_
tina Herka.
Spo vcem a
Filipem Sasínkem tak dorostenci
svedli tuhy boj p edevším se šta_

fetou Vítkovic. ,"Loni na pohodl_
ny titul stačil čas 2:27,99 minu_
ty. Letos druhá štďeta'Vítkovic
běžela vytečn ch 2:2v,06 minu_

. ty. Naštěstí naši lduci byli ješ_
tě rychlejší," shrnul dramaticky
závoď'frenér, AK -Hodonín Zde-
něk Lípa. Hodonínští dorostenci
tedy obhájili swj titul z minulého
roku a časem tak
vylepšiH okre tu i
muŽ .

,,N& závody se všem poda ilo
vyladit formu na vybornou, témě
všichni si dďi osobní rekord'y

,lebo závodlh na jejich hr-ici.
Ž;ur;ková, Korvas ová, Sasínek,
Ščudla a Mikeska jsou pfitom
V dorostenecké kategoríi letos
poprvé, jejich chvfle by měla
p ijÍt pffští rok. Dominik Kuba_
lrák měl botruŽel v pruběhu sezo-
ny nepffjemné zraněni kotníku a
to se ,pr_ojevilo v p ípravě, i tak
si jeho vykon zaslouží pochvďu
stejně jako vykony všech zílčast-
něnych", shrnul dob e odvedenou
praci svych svě encti kouč Lípa.

Jlž p íští tyden odjedou bojo_
vát o dďší v borné umístění
Žáci a žákyně. Jejich Mistrovství
hostí Olomouc, , (iop + LL)


