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Uspěšné vystoupení zúvodniků otletfukého klubu Hodonín ve Vídni
V rakoÚské metropoli se konal
mezinárodní mítink AsvÓ
Vienna Indoor Gala, na ktery
se každoročně sjíždějí závod-
níci z celé Evropy. V nabytém
programu se p edstavilo také
pét zánodník Atletického klu-
bu Hodonín.

Asi nejhodnotnějším'vyko-
nem bylo vítězství Filipa Sas-
ínka V běhu na" 800 metru V

kategorii do 16-ti let. Na ovále,
kter si pochvalují p edevším
sprinte i na 400 metr , doká-
za| zlepšit sv j osobní rekord
o více jak t i a p l vte iny na
čas 2:04,42 min, a nejen že tím
vylepšil vlastní okresní rekord,
ale p edevším se zaÍadil na prv-
ní místo česk ch tabulek na tuto
disciplínu, kde vévodí o dvě
vte iny p ed druhym. Stejně
tak si vede i na trati 1500 met-
ru, kde mu pat í pruběŽné vede-

ní dokonce o devět vte in. Tím
je velkym favoritem na medaili
pro Mistrovství České repub-
liky žactva. Nebyl ovšem jedi-
ny, kdo dokázal vylepšit okresní
statistiky. JAKUB ŽunovEc
(na snímku) testoval sprinter-
skou formu na tratích 60 a 400
metru. Na n{kratším halovém
sprintu na 60 metru dokáza| o
setinu vylepšit devět let staré
maximum ond eje Něničky na
čas 7,36 S. Na své druhé trati
měl velkou motivaci vymazat
z tabuLek svého kolegu z oddi-
lu - Dominika Kubaláka, ktery
zaběhl v Bratislavě ěas 52,6I s.

Na vyborném ovále se mu toto
povedlo a časem52,58 s jej pora-
z7I o t i setiny. oběma teď pat-
ff šesté a sedmé místo českych
tabulek , když Ťwovec zaost ává
jen 4 desetiny Za t etím v po a-

ďí. JIž tento víkend čeká oba

dorosten_ce boj na Mistrovství
České republiky u hale, kde se
Žurovec p edstaví ve své hlav-
ní disciplíně, a to sprintu na 200
metr , kde mu pat í pruběžné 4.

místo pouhych devět setin od
druhého. Ve vyborném světle
se p edstavila také sprinterka
Eliška D ímalová, která doká-
zala opět vylepšit své halové
maximum ve sprintu na 400
metru na čas 60,01 s a zaÍadila
se na páté místo českych tabu-
lek necelou vte inu Za nejlepší
závodnici. V technickych disci-
plínách nastoupily dvě atletky.
Lucie Krtičková si z vyška ské-
ho sektoru odvezla bramboro-
vou medaili za vykon 165 cm a
vrhačka Jana Myrmusová obsa-
dila šesté místo ve vrhu koulí
vykonem 9,62 metr .

V minulych dnech se hodo-
nínští atleti dočkali také první-

ho ohodnocení svych skvělych
v sledkťr V minulém roce. Za
své vykony byli v támci závodu
Brněnská laťka Alfa Helicopter
vyhlášeni nejlepši atleti Jiho-
moravského kraje. V kategorii
starších žak'iu si odnesl ocenění
Jakub Žurovec, také díky svémÚ
podílu na českém rekordu šta-

fety chlapcti na 3 x 300 metru a
republikovym medailím, nejlepší
juniorkou se pak po priívu stala
Sylva Škabrah ová, p edevšim za
své t i tituly mistryně republiky
na dráze. V samotném závodě se
pak p edstavila trojice vyška .

Lucie Krtičková obsadila teti
místo za vykon 164 Cffi, stejně
jako její kolega Michal Šubín v
kategorii junioru vykonem I75
Cffi, nepopulání čtvrté místo
pak zbylo na Filipa Vinklárka za
vykon 185 cm. FJt *í,b, ig14

fiop s p ispěním AK Hodonín)


