
BRAV0 - Filip Sosínek dosúhI v přespolnÍm běhu no zloto!
REGION - Nedaleko obce
Rozstání na Prostějovsku,
konkrétně v Baldovci, se kona-
lo nedávno Mistrovství České
republiky v p espolním běhu.
Nejtěžší pozici měli žáci, kte í
závodili ani ne tyden po svém
halovém šampionátu.

Na bahnité ttati, protkané
kalužemi a místy ještě zaváté
sněhem, Se postupně p edstavilo
celkem sedm závodnftťr atletic-
kého klubu z Hodonína. Nejvíce
se da ilo Fiilipu Sasínkovi, ktery
během osmi dní dokázal vybojo-
vat jIž tÍetí medaili a opět zlatou.
Zp sobem start-cíl si s nevlídnou
tratí poradil ze všech závodníkťr
nejlépe . JIž od vyst elu šel jasně
dop edu a na čele se držel.až do
cíle. T íkilometrovou trať prolétl
v čase lI:38 minuty a druhému
v cíli Šimonu Eklovi z Roky can
nadělil zttátu osmi vte in. TÍetí

Lukáš Svatoš z DomažIic měI již
odstup 15 vte in.

,,BěžeIo Se mi dobÍe, aIe muse-
li jsme bojovat s tratí, kte byla
celát podmáčená, byl na ni sníh,
bahno, potoky vytvo ené deštěm
Z minul1'lch dní a velké kaluže.
Když jsme probíhali lesem, nohy
se bo ili do bahna, tak'žejsme si
museli ďávat velky pozor, aby-
chom neztratlLi tretry. Během
prvních t í set metru jsem si udě-
lal náskok asi 50 metru a v polo-
vině prvního kola jsem.uvolnil
krok a soupe i mě začali dobí-
hat. V polovině druhého kola mě
doběhl a na chvíli vyst ídal ve
vedení Šimon Ekl (v cíli nako-
nec druhy), ale p i vyběhu zlesí-
ka jsem natáhl krok a mezi námi
-Se udělala asi t ímetrová meze-
ra. Těsně p ed cílem jsem začal
stup ovat tempo, ale soupe už
neměl sílu na tohle ZaÍeagovat,
tak'že jsem doběhl S náskokem

asi t iceti metru. Řekl bych, že
všichni, kte í doběhli do cíIe,
byIi vlastně vítězové," ekl po
skončení závodu šťastny vítěz
Filip Sasínek

I ostatním závodníkťrm Se na
téžké ttati da ilo. V nabyté kon-
kurenci běŽcri z cehé republiky
se p edstavil i mladši zbratrské
dvojice Sasinkri Patrik a ve stej-
ném běhu, ve kterém bratr zvitě-
z7I, získal skvělé dvanácté místo
časem 13:20 minut. V kategorii
mladších Žáky doběhla na trati
dlouhé 1,5 kilometru na dvaa-
ďvacátém místě Kate iLna Kor-
vasová (7:33 min). V kategorii,
kde díky p etrvávající nemoci
chyběla další adeptka na medai-
li Tereza Korvas ová, vybojova-
la Adéla SedláÍová 28. místo na
ttati dva kilometry časem 10:40
minuty a její kolegyně Domi-
nika Bílková obsadila ve stejné
kategoni 36. místo časem 12:74

Filip Sasínek na tratl v závodě Mistrovství Čn v krosu. N5 2'l ,'*.2g"1,1 Foto: David Sasínek

minuty. V kategorii dorosten- lo Dominiku Kubalríkovi, kter minuty)' jeho kolega Jind ich
cri měli hodonínští atleti také na bahnit ch čty ech kilomet- Goiš obsaďl 36. místo' když
dvojí zastoupeni. Lépe se ved- rech vybojovď 28. místo (19:10 dosáhl času 20:36 minut. (iop)
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