
Kolajová stvrdÍla limit pro mistrovství Světa
DruŽstvo hodon ínsk: ch dorostencrj oVIád lo
druhé kolo V B eclavi. Dorostenky byly
druhé. Junio i slováckého oddí!u obsadiIi
čtvrtou príčku.

LIBOR KOPL vice. Dorostenecké druŽstvo B
si o jednu prÍčku pohoršilo,
ale i tak je šesté mÍsto vybor-
nou vizitkou.

Hodoninské dorostenky si-
ce získaly vÍce bodti neŽv prv-
ním kole, ale v B eclavi obsa-
dily ziskem 204 bodti druhé
místo. Z vitězstvÍ se radoval
posÍIeny tym VÍtkovic. T etÍ
místo obsadiIy dorostenky AK
Olomouc.

Hodoninské dorostenky
jsou na pr běŽném prvnim
mistě a stejně jako dorostenci
mohou jiŽ p emyŠIet nad ob-
sazenÍm tfmu pro mistrovství
republiky.

Poslednizt m , ktery se na
b eclavském stadionu p ed-
stavil, byt tÍrm jr.rniorti. Ten
sice nemá letos postupové
ambice, ale i tak prohánÍ am-
bicioznějšÍ tymy. Po pátém
mÍstě v prvním kole tentokrá-
te obsadilo slovácké ďruŽstvo
ziskem 108 bod čtvrtou p ič-
ku.

Z vÍtězstvi se radoval tym
VÍtkovic, druhá skončila na

Hodonín _ I p es sobotní ne-
p ize počasÍ si mladí hodo_
ninšti atleti poradili s kon-
kurencÍ na vybornou a v pro-
měnlivém a chladném počasi
p edváděti vyrovnané v1 ko_
ny. DruŽstvo dorostenc AK
HodonÍn opět p edčilo své
konkurenty a po vitězství v
olomouci si p ipsalo dalŠi tri-
umf, kďyŽ zv7tézio i v B ec-
lavi.

ofi--ATLETIKA

,,I kdyŽ je na adě ještě treti
kolo, které se konánazačátku
zátÍ opět v B eclavi, mohou
dorostenci směIe sp ádat plá-
ny na republikovy Šampio-
nát," uvedl člen slováckého
oddiluLukáš LÍpa.

HodoninštÍ dorostenci zis-
kali 225 bodri, druhou Opavu
porazili o šestadvacet bodťt.
T etí p íčku obsadily VÍtko-

JEDE NA UKRAJINu. Běžkyně Natiílie Kolajová (v!evo) postoupila
na světov šampionát do sedmnácti !et. Foto: Archiv AK Hoddnín

jihu Moraw Opava a t eti
mÍsto obsadila olomouc.

V B eclavi se da ilo i jed-
notlivc m. Dorostenka Natá-
lie Kolajová vylepšila svtij čas
z kola Žen o čty i desetiny a
časem 2:09,7 5 minuty podruhé
splnila měkči B limit pro mis-
trovstvi světa sedmnáctile-
t ch.

,,MtiŽe tak pomalu balit
kďry, i kdyŽ ostn A limit je
ještě o pětasedmdesát setin
rychlejší," Íká Lipa.

Stejně se vedlo i Filipu Sa-
sínkovi. Tenubrď v závoďěna
osm set metr ze svého nej-
lepšÍho času tentokrát jed-
načty icet setin a také potvr-
dil B timit na této trati. ,,Filip
uŽ vlastni ostr limit na dvou-
kilometrové trati ptekáŽek,"
p ipomněllÍpa.

Vylepšení se dočkďy i dďšÍ
rekordy. Dorostenec David
Kákona poko il v závoďé na
t i kilometry své čtrnáct dni
staré okresni maximum a ča-
sem 9:30,27 minuty mu pat Í
prtiběŽné druhé misto čes-
tychtabulek.

Junior Dominik Kubalák
opět ubrď setinky v běhu na
čtJr i sta metrti a snij osobni
rekord posunul na 49,34 vte i-
ny.

,,JŽ se bliŽí prolomeni hra-

nice devětačty iceti sekund,
na kterou si v letošnÍm roce
vě i," pronesl Lipa mladšÍ.

osobnÍ a okresnÍ rekord
posunula také ve sprintu na
dvě stě metrri Veronika Palič-
ková. Její čas 24,62 sekundy je
nejlepšim časem v republice
mezi dorostenkami. Na sto-
metrové trati zaostala nadaná
běŽkyné za sqÍm časem o čty-

i setiny.

,,M že tak pomalu
balit kufry' i když
ostn A limit je ieště o
pětasedmdesát setin
rychIeiší."

člen AK Hodonín Lukáš Lípa

okresnÍ rekord v hodu
oštěpem posunu]a za htanici
t iceti metrri Katerina Fialo-
vá. Ta poslala své ptilkilové
náčiní do vzďálenosti 3L,I2
metru. Vyborně si vedla také
štďeta dorostenek v závoďě na
čtyrikrát čtyri sta metrti. Ho-
doninská děvčata svym wko-
nem 4:04,29 minuty o t i vte i-
ny vylepšila okresnÍ rekord a
rázem se stala jednim z kan-
didátti na medai]i z republi-
kového šampionátur. 
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v sledky závodník AK Hpdonín
Junlo i: David Herka (5. místo 400 m - 51,20 s, 1. místo 800 m - 2:00,26 min, 8. místo 400 m p . - 60,12 s)' Radek Jandl (7. místo trojskok - ll'64 m)'
Jakub Konečn1 (8. místo 1500 m - 4:45,43 min), Dominik Kubalák (1. místo 400 m _ 49)4 s, 8. místo 200 m - 23,14 s), Hynek Mezera (9. místo disk -
35, 1m),TeodorSzabo( .místodisk- 42,L6m,8.místokoule-l3,l1 m),JánŠuba(2.místotrojskok-13,99m,2.místodállo-665cm),PetrVašek
(2. místo oštěp - 49,72 m,3. místo trojskok - 13,08 m), Filip Vinklárek (9. místo v ška - l75 cm), Jakub Žurovec (3. místo 400 m - 50,42 s), štafeta 4 x
400 m - I. místo 3:29,40 min (Vinklárek Žurovec, Herka, Kubalák).
Dorostenci: Nikolas Broš (3. místo koule 15,29 m, disk - 44,T7 m), Michal B ezina (12. místo koule - ll,27 s), Viktor Da o (2. místo koule - 16'05 m' disk -
48,03.m), Adam GÓtz (3. místo 3 km -9:5I,82 min), David Kákona (t. místo 3 km -9:30,27 min),Ond ej Kuče ík (2. místo l00 m - ll'59 s, 5. místo 200
m :23'58 s), Filip Litavsk 0. místo koule - 16,28 m, disk - 49,55mr, Marek Mikeska (5. místo disk - 38,13 m). Jaroslav P ček (3. místo 1500 m -
49l,81 min), Filip Sasínek (1. místo 800 m -1:53,44 min, 1. místo 400 m - 5I,24 s), Vladimír Šlofar (8. místo l 500 m - 4:53,4Lmin} Patrik Sasínek (2'

místo 400 m - 54,44 s, 4. místo 800 m - 2:0 .5 min), Adam Strnad ( . místo koule - L3,32 m), Ji í Štěpánek (3. místo v ška 17 cm, 7. místo dálka -
to v ška - 17? v.n. +.místo trojskok -

- 519 cm), si;j,lr Fialová (5. místo , 
"denka Hlaváčcjvá (4. místo 3 km -

12:.22,67 miil,Katka Hromková (100 m - 16,38 s, 200 m - 34,88 s), Kristína Karasová (2. místo trojskok: [,1o m,7. místo dálka - 505 cm), Natálie Ko-
lajoťá(1.místo800m-2:o9,75min,2.místo400m-59, 0s),TerezaKorvasová(2.místo150om-459,74min),AnetaKová ová(100,-14'12s,
200m-29,14s),GabrielaMedková(8.místoI00m-t3,15s, dálVa-497cm),AnetaPalánová(4.místodálka-510cm, 100mpi.-l ,00s)'Veronika
Paličková (I. místo t00 a 200 m - 1I"94 s; 24,62s), Eva Perniká ová (7' místo oštěp - 20,94 m, l0. míďo disk-16,62 m)' Markéta Sedláčková (100 m -
14,03 s), Adéla Sedlá ová (5. místo 400 m - 62,6ls,4. místo 800 m - 2:27,42 min), Veronika Sola íková ( .'mFto disk - 24,92 m, 8. místo koule - 9,90
m), Eva Šenková (1. místo v ška _ 1 5 cm,5. místo dálka - 508), Tereza Šupová (1l. místo disk - 15,91 m), Luiíé Žurková (7. místo 100 m - 13,04 s.8.
mi,stozoom-27,o4s),stateta+x400mLmísto-4l:o429min(Paličková"Kolajová,Žurková,Sedlá ová).
Dorostenci B: Ivan Plets (5. místo 1O0 m - 12'20 s;9. místo dálka - 52o cm), Zdeněk Ščudla (3. místo oštěp:48,83 m;5. místo koule - 14,21 m), Adam
Koláček (5. místo trojskok - u,8l m), Tomáš Fišer (l. místo v ška - 182 cm; 6' mÍsto 200 m - 23,68 s),0nd ej Krča ( . místo 100 m - L2,6o s), Martin
šípek (4. místo v]ška - l71 cm), štafeta 4 x 400 m 4. místo - 3:52,60 min (Plets, Fišer, Krča, šípek).


