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t,illi'i'ri<i-i se Ltsl<utečnilo prvníl<olo druhé nejvyššísoutěŽe druŽstev nluŽÚ aŽen
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VYDAŘENÁ scF.d: :'t' l-IorJonínští atleti p edvedli na stadionu U červen ch domk skvělé v kony' V domácím prost edí nezklamali dálka Lukáš
Lípa ani v škarll:* i l-:cie l(rtičká' Sprint na sto metrt't ovládl Adanr Závack 

' 
kter zaběhl nejrvchlejší čas v historii Slovenska. Fotc: Deník/Libor |(opl
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LIBOR KOPL lech vše jinak," ekl LÍpa. or-
ganizátorrim t závodnÍkrim v

Hodonín TretÍ p íčku ob- sobotu p áIo počasÍ. Pro
sadili v prvnÍm kolg jr^ghé sprinty
nejvyšší ' soutěŽe druŽšteV - do zaď,
muŽi AK HodonÍn. Ti v kon- povolen
kurenci sedmi t m dokázali ri za vte inu' napomohla i to-
vyrovnat své nejlepší umis- mu, ŽQ v rozběhu i ve finále
tění z lo ského roku, kdyŽ v dokázal slovensky závodnik
domácím prost edí obsadili Adam Závacky, ktery hostuje
treti mÍsto. Z vitézstvÍ se ra- právě v HodonÍně, zaběhnout
doval favorizovany tym olo- nejrychlejšÍ stovku v historii
mouce, druhé mÍsto jen těsně nejen Slovenska, ale v podsta-
p ed domácími uhájili zá- tě i Československa, neboť
vodnÍci Sokolu opava. Čtvrtá česh rekord v drŽenÍ Jana
Lokomotiva B eclav ziskala Veleby z roku 2010 má hodno-
stejně jako pci ádající oddíI155 tu 10,23 sekundy.
bodri, ale kvrili menšimu po- V rozběhu ďokázalZávacky
čtu prvních míst skončila aŽ zaběhnout L0,22 s a ve finále

ještě setinu ubral. DÍky času
L0,2I vte iny se stal novym
slovenskym rekordmanem.

,,Počasi ale svědčilo většině
závodník'i. V sobotním pro_
gramu padlo hned dvacet re-
kord stadionu, deset oddÍlo_
v:ich a šest okresnÍch," irrfor_
moval Lípa.

K tomu je nutné p ičíst vy_
borny vykon Natálie Kolajo-
vé.

Ta zaběhla osm set metrri v
novém okresnÍm rekordu
2:10,15 minuty, čimŽ ze statis-
tik vymazala skvělou' hodo_

nÍnskou pulka ku Sylvu Št<a_

brahovou.
,,Mnohem větši vyznam má

to, Že pro Natálii zgamená
tento čás B hmit pro štart na
mistrovstvi světa do sedm_
nácti let. ost ejšÍ kritérium
zaručujici stoprocentnÍ učast
je na hranici 2:09,00 minuty. I
tak je to částečná vstupenka
na tuto akci a skvěIá vizitka
této mladé ptilka ky," pronesl
Lípa.

o podobny počin se snaŽila
na tríkilometrové trati Tereza
Korvasová.,,BohuŽel Ifu istina
Hegedusová nemohla p ijet, a
tak se z plánované spolupráce
se slovenskou závodnicÍ stal
'pouze běh proti chronometru.
I tak většinu trati Tereza bo_
jovala statečně podle rozepsa_
nych mezičasti, ale na konci ji
trochu došly síIy, a čas 10:03,65
minuty znamená novy osobnÍ
á okresnÍ rekord, ale limit zti-
stal nepoko en," pravil LÍpa.

Korvasová vě Í, Že limit
splni. ,,Vě im, žQ uŽ na p íš_
tÍm závodě druŽstev limit spl-
nim. Kďyž il , tak budeme s
trenérem hledat lidi, kte i by
mi mohli pomoct. Je nep i-
jemné běŽet sama," uvedla
Korvasová.

Muži: MaÉin Heindl (2. místo v ška - 2lI em), David l'lerka ( . místo 400
m - 50,43 s,9. místo 800 m - L58,12 min), Martin Hošek (10. místo koule
- L2,L6 m), Dominik Kuba!ák (2. místo 400 m - 49,55 s, 9. místo 20o m -
22,TIs), ond ej Kuče íko. místo100 m -LL,34 s), Lukáš Lípa (2. místo
dálka - 695 cm, . místo trojskok -13,74 m), Radovan Pauer (2. místo
koule - L5,70 m), Karel Pešák (10. místo kladivo - 33,69 m), Filip Sasínek
(2. místo 800 m - L53,87 min,7. místo 4o0 m - 50,58 s), Patrik Sasínek
(400 m - 54,44 s, 800 m - 2:05,47 min), Daniel Schubert ( . místo oštěp
- 54,18 m),Opd ej Spazier (4. místo kladivo - 45,00 m,7. místo koule -
L3,22 m), Jaroslav Stančík (3. místo disk - 48,26 m,4. místo koule - rl,90
m), Petr Vďek (7. místo trojskok - )3,?0 m), Filip Vinklárek (14. místo
v1 ška 182 cm), Prokop Vyskoči! (I1. místo kladivo - 28,45 m), Alois Zapala
(11. místo v ška 182 cm), Jakub Zapala (14. místo v ška _ I82 cm), Adam
Závack (1. místo 100 m - 10,21 s).

Ženy: Zdena Bez šková(3.místo tyč _ 32I cm), Denisa Bučková (1. místo
400 m - 58,34 s,3. místo 100 m -L2,3L s), Darina Dvorská 000 m -
L3,59 s, 200 m - 29,2 s), Adéla Herzánová (5. místo l00 m p . - 16,48 s),

Monika Chlebíková(2. místo tyč - 34Lcm), Jana Kadlecová (5. místo 3 km
- IQ:58, 8 min), Natálie Kolajová (1. místo 800 m - 2:10,15 min), Hana
Korábová(5. místo kladivo - 39,87 m), Lenka Korábová(2. místo kladivo -
44,90 m), Lenka Kršáková (1. místo 100 a 2o0 m - 11,70 s; 23,88 s), Lucie
Krtičkov á (2. místo uíška - L67 cffi), Lenka Kiichlerová (l2. místo kladivo -
34,L9 m), Jana Myrmusová (1. místo disk - 42,37 m), Barbora Pánková (5.

místo trojskok - LL,22 rn), Adriana Slaníková (9. mÍsto 3 km _ LL:37,78
min), Erika Zapalová (2oo m - 29,L3 s, 40O m - 66,3l s), Lucie Žurková
(I0. místo 100 m - 12,89 s), Tereza Korvasová (I. místo 3 km - 10:03, 5
min), Adéla Sedlá ová (10. místo 400 m - I,l0 s).

V1 sledky závodník AK Hodonín

okresni maximum vyrazně
posunula také štďeta junior
v závodě na čtyrÍkrát čtyri sta
metrri. Mezi muŽi nenaŠla
konkurenci a okresnÍ rekord
muŽ p ekonala v novém slo-
Ženi Dominik Kubalák, David
Herka, Filip Sasinek a Ond ej
Kuče ik o témě čty i a p l
vte iny. ,,Rozhodně jsme ne-
rekli poslednÍ slovo. Na mis-
trovství republiky chceme
opět zÍskat zlato. Tentokrát
ale časem pod 3:20,00 minuty,"
usmÍval se člen vitézné štďe-
ty David Herka. V sobotu to
bylo 3:21,99 minuty.

Z technich ch disciplín vy-
zvedl Lipa mladší v kon Jany
Myrmusové v disku. Tato zá_
vodnice jiŽ několik let'čekala
na prolomenÍ čty icetimetro_
vé hranice a hned v prvním
závoďé se ji to vykonem 40,11
metru povedlo. V sobofu k to-
muto vykonu p idala hodo-
ninská bojovnice další metry.
Novy osobnÍ rekord má hod-
notu 42,37 metru, coŽ je jen
kousek od okresnÍho maxima,
ktery letos slaví jednačty icet
let.

,,Poděkovat a smeknout
musÍm p ed všemi domácÍmi
závodnÍky. Nečekal jsem, ŽQ
po tak dlouhé zimě naskočí do
sezony takovymi vykony.
Témě všichni si dali osobáky
nebo od nich byli jen setiny
nebo centimetry. Je to skvělé.
VŽdyt i Filip Sasinek zaostal
za osobním rekordem o pouhé
dvě setiny," pochválil kolery
Lípa mladšÍ.

Toho mrzi pouze nevyho-
vující stadion. ,,Jsme schopni
po ádat kvalitni závody s vy-
bornymi vysledky a časy, ale
bohuŽel stadion neni v ideál-
nim stavu. VŽdyt tento závod
jsme mohli usporádat pouze
dÍky vyjimce. Pokud nep ijde
rekonstrukce sektorri a
dráhy, stadion jen zchátrá a
nebude za chvili vhodny ani
na trénováni," posteskl si
Lukáš Lipa, ktery pamatuje
jako závoďnÍk škváru, rekon-
strukci sektorri i qstavbu
dráhy. ,,Byla by škoda, kdyby
Hodonín zmizel z mapy stadi-
onli, kde se po ádajÍ dobré zá-
vody. VŽdy se k nám jezdilo
pro dobré vykony," dodal ho-
donínsk dáIk^Ť. 
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;'Náš tÍrm nebyl zdaleka
kompletni. Jakub Žurovec si
poranil stehno, Filip Dittrich
děIaI p ijÍmačky na vysokou
školu a hostujici Adam Ze-
vacky po svém triumfu a slo-
venském rekordu v závodě na
sto metr vynechal dvoustov-
ku. S těmito závodnÍky by náš
tym měl na suveréRnÍ druhé
misto," uvedl kapitán hodo-
nÍnského druŽstva muŽri
Lukáš LÍpa, kter: tymu nepo-
mriŽe v druhém kole, jelikoŽ
čeká prir stek do rodiny.

DruŽstvu Žen chybělo ještě
vice závodnic, a tak v prvním
kole obsadil HodonÍn se zis-
kem 152,5 bodu aŽ čtvrtou
p ičku. Ani mezi Ženami ne-
našly p emoŽitelky atletky z
olomouce, které si na Slovác-
ku poradily i se druhymi zá-
vodnicemi T ince a tretÍ opa-
vou.

,,U Ženjsme očekávali vice,
ale stejně jako u muŽ vy-
paďy kličové závodnice. Ve_
ronika Paličková po proprŠe_
ném mistrovství Moravy a
Slezska musela vyléčit bolavá
záďa, vrhačky Pejšková a
Bučková měly pracovní nebo
studijnÍ povinnosti. Tako-
vych omluvenek bylo bohuŽel
vice. Na druhé straně čtvrté
místo neni pozice, zakterou se
mriŽeme stydět. Pokud se bu-
de soutěŽ vwÍjet stejně jako
loni, mriŽe b t po čtyrech ko_


