
Dorostenci opět vítě
mislrovství světo

REGION _ I pes nepíze
počasí si hodonínští mladí atleti
poradili s konkurencí na vybor-
nou a proměnlivém a chladném
počasí p edváděli vyrovnané
vykony. Družstvo dorostencri
opět p edčilo své konkurenty
a po vítězství v Olomouci p i-
psali i druhé v B eclavi. I když
je na adě ještě t etí kolo, kte-
ré se koná opět v B eclavi na
začátku zá í, mrižou dorostenci
směle sp ádat plány na repub-
likovy šampionát. Ziskem 225
bod nadělili druhému tymu
Sokolu Opava 26 (199 bod ) a
t etím Vítkovicím dokonce |27
bod (98 bodri). Dorostenecké
družstvo ,,B" si o jednu p íčku
pohoršilo, ale i tak je šesté mís-
to o dva body za pátou Univer-
zitou Brno vybornou vizitkou.

Družstvo dorostenek, ačkoli
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získalo více bod než v prvním
kole, obsadilo druhé místo zis-
kem 204 bodri (v prvním kole'
I79). Zvítězil posíleny tym SSK
Vítkovic ziskem 233 bodti, etí
místo obsadily dorostenky AK
Olomouc (166 bod ). I tak po
dvou kolech jsou hodonínské
dorostenky na pruběžném prv-
ním místě a stejně jako doros-
tenci m žou j1Ž p emyšlet nad
obsazením tymu pro Mistrovství
republiky.

Poslední z tymri, ktery se na
b eclavském stadionu p edstavil,
byl tym junioru. Ten sice nemá
letos postupové ambice, ale i tak
prohiáni t my, které je mají. Po
pátém místě v prvním kole ten-
tokráte obsadili ziskem 108 bod
čtvrtou pffčku p ed minule t etí
Univerzitou Brno (I07 bod ).

Z vítězství se nakonec radoval
tym SSK Vítkovice (230 bod )'
druhy skončil Sokol opava (L97
bodri) atÍětí,minule vítězn , AK
Olomouc (186 bod ).

Za zminku stojí i vykony jed-
notlivych závoďník . Dorosten-
ka Natrílie Kolajová vylepšila
svťrj čas z kola žen o 4 desetiny
a časem 2:09,75 minuty podruhé
splnila měkčí B limit pro Mis-
trovství světa sedmnáctileťych.
Mriže tak pomalu bďit kufry.
ostry A limit je ještě o 75 setin

rychlejší. Stejně tak se vedlo i
Filipu Sasínkovi. Ten opět ubral
ze svého času na 800 metr , ten-
tokrát 4I setin a také potvrdil
B limit na této trati. Sasínek už
vlastní ost'ry limit na trati 2 kilo-
metry p ekážek. Vylepšení se
dočkaly i další rekordy. Doros-
tenec David Kákona pokofil své
14 dnri staré okresní maximum
na 3 000 metrri a časem 9:30,2l
minuty mu patÍí pruběžné dru-
hé místo českych tabulek. Juni-
or Dominik Kubalák opět ubral
setinky v běhu na jedno kolo,

tedy 400 metru a sv j osobní
rekord posunul na 49,34 sekundy
a již se blíŽí prolomení hranice
49 sekund, na kterou si v letoš-
ním roce věff. osobní a okresní
rekord posunula také Veronika
Paličková ve sprintu na200 met-
ru. Její čas 24,62 sekundy je nej-
lepším časem v republice mezi
dorostenkami. Na stometrové
trati zaostala za svym časem o 4
setiny (II,94 s). okresní rekord
v hodu 500 gramri vážícím oště-
pem posunula za hranici 30 met-
r Kate ina Fialová, p esně na
metu 3l,I2 metrťr. Vyborně si
vedla také štafeta dorostenek na
4 x 400 metru. Svym vykonem
4:04,29 minuty vylepšila děvča-
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ta o ti sekundy okresní rekord
a rázem se stala jedním z kandi-
dát na meduli z republikového
šampionátu.
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Junio i David Herki (5.

místo 400 m - 51,20 s, 1. mís-
to 800 m - 2:00,26 min, 8. místo
400 m p . - 60,12 s), Radek Jan-
dl (7.místo trojskok - 11 ,64 m),
Jakub Konečny (8. místo 1500 m

- 4:45,43 min), Dominik Kuba-
lák (1. místo 400 m - 49,34 S, 8.

místo 2oo m - 23,14 s), Hynek
Mezera (9. místo disk 35,6t
m), Teodor Szabo (6. místo disk

- 42,16 m, 8. místo koule - 13,11

ffi)' Jan Duoa \z. Írusto tÍoJsKoK

- 13,99 ffi,2.místo dálka - 665
cm), Petr Vašek (2. místo oštěp

49,72 m' 3. místo trojskok
13,08 m), Filip Vinklrírek (9.

místo vyška I75 cm), Jakub
Žurovec (3. místo 400 m - 50,42
s), štafeta 4 x 400 m - 1. místo
3:29,40 min (Vinklrírek, Žuro-
Vec' Herka, Kubalrík).

Dorostenci Nikolas Broš
(3. místo koule .15,29 m' disk

- 44,77 m), Michal B ezina (I2.
místo koule Il,27 s), Viktor
Da o (2. místo koule 16,05
m, disk - 48,03 m), Adam Gotz
(3. místo 3 km - 9:51,82 min),
David Kiíkona (1. místo 3 km

- 9:30,27 min), ond ej Kuče ík
(2. místo 100 m- 11,59 s,5. mís-
to 200 m - 23,58 s), Filip Litav-
sky (1. místo koule _ 16,28 m'
disk - 49,:55 m), Marek Mikes-
ka (5. místo disk 38'13 m),
Jaroslav P ček (3. místo 1500
m - 4:3I,81 min)' Filip Sasínek
(1. místo 800 m - I:53,44 min,
1. místo 400 m - 51,24 s), Vla-
dimír Šlofar (8. místo 1 500 m

4:53,41 min), Patrik Sasínek
(2. místo 400 m - 54,4 S, 4. mís-
to 800 m - 2:06,56 min), Adam
Strnad (6. místo koule 13,32
m), Jiff Štepanek (3. .ryrísto vyš-
ka 176 cm,7. místo dálka - 545
cm), Petr Tancer (6. místo disk

- 37,50 m), Jiff Tomek (7. mís-
to 800 m - 2:12,41 min), Patrik
Šmerda (2. místo v ška I79
Cffi, 4. místo trojskok - 11,87 m),
štafeta 4x400 m- 3:36,29 min
(Patrik Sasínek' Filip Sasínek,
Pťrček, Kuče ík).

Dorostenky - Markéta Buri-
ánková (100 m - 14,72 s), Anna
Dzyublyuk (1. místo trojskok

- 11 ,20 m,3. místo dálka - 519
cm), Katefina Fialová (5. místo
vyška _ 156 Cffi, 3. místo oštěp

- J I ,LZ m), AOeIa laerzAnova ( /.

místo 100 m p . - 16,76 s' 300
m p . - 49,82 s), Zdenka Hlavá-
čová (4. místo 3 km - 12:22,67
min), Katka Hromková (100 m

- 16,38 s, 200 m - 34,88 s), Kris-
tína Karasová (2. místo trojskok

- 11,10 m, 7. místo dálka - 505
Cm), Natálie Kolajová (1. místo
800 m _ 2:09,75 min, 2. místo
400 m - 59,60 s), TerezaKorva-
sová (2. místo 1 500 m - 4:59,74
min), Aneta Koviá ová (100
m - I4,I2 s, 200 m - 29,14 s),

Gabriela Medková (8. místo 100
m - 13,15 s, dálka _ 497 cm),
Aneta Paliínová (4. místo dál-
ka - 510 cffi, 100 m p . - 16,00
s), Veronika Paličková (1. místo
100 a 200 m - II,94 s; 24,62 s),
Eva Perniká ová (7. místo oštěp

-20,94 m, 10. místo disk _ 16,62
m), Markéta Sedláčková (100 m

14,03 s), Adéla Sedlrí ová'(5.
místo 400 m - 62,6t S, 4. místo
800 m - 2:27,42 min), Veronika
Solďíková (6. místo disk -24,92
m, 8. místo koule - 9,90 m), Eva
Šenková (1. místo vyška - 165

Cffi, 5. místo dálka - 508)' Tereza
Šupová (11. místo disk - 15,91

m), Lucie Žurková (7. místo
100 m - 13,04 s, 8. místo 200 m
_ 27 ,04 s), štafeta 4 x 400 m 1.

místo - 4:04,29 min (Paličková,
Kolaj o v á, Žurkov á, Sedlrí o v á) .

Dorostenci B - Ivan Plets (5.

místo 100 m - 12,20 s; 9. místo
dálka _ 52O cm), Zdeněk Šeuo-
la (3. místo oštěp - 48'83 m; 5.

místo koule - I4,2I m), Adam
Koláček (5. místo trojskok
11,81 m), Tomáš Fišer (1. místo
v ška - I82 cm; 6. místo 200 m
_ 23,68 s), ond ej Krča (6. místo
100 m _ 12,60 s), Martin Šípek
(4. místo q ška - 171 cm), štafe-
ta4 x 400 m4. místo _3:52,60
min (Plets, Fišer, Krča, Šípek).
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Pi ekážkárka Adél a Herzánová (AK Hodon ín ) pi rozcvičová n í.


