
HODONIN Nedávny vyš-
ka sk mítink Čejkovická
latka udělal pro hodonín-
ské atlety definitivní tečku
za letošní halovou sezonou.
A tom, že byla velice ríspěšná
nemriže b t sporu. Celkem
atleti stihli absolvovat šest-
náct závodtt pod st echou, z
toho t ináct v republice a t i
mimo. Během těchto závodii
se celkem 124krát postavili na
start, což je o patnáct -startri

více jako loni.
,,Co Se tyče Mistrovství

Moravy a Slezska tak tam jsme
získali v uvozovkách jen osm
medailí, zato Ve velice kvalit-
ních vykonech. o to víc jich
bylo na Mistrovstvích republi-
ky. Loni ,,cinklo" zlato pětktát,
letos dokonce devětl<rát, z toho
šest bylo titulťl mistra ČR, dále k
tomu musíme počítat dvě st íbra
a jeden bÍonz," zhodnotil l<rát-
ce halové rispěchy Lukáš Lípa,
statistik AK Hodonín. Jedna
bronzová medaile pak zásluhou
Lucie Krtičkové p ibyla do sta-
tistik také z Mistrovství repub-
liky vysokoškolákri. Tyto skvě-
rc vykony Se také promítly do
změn v okresních a oddílovych
tabulkách. okresních rekord
bylo postupně p ekon áno cel'

kem t icet, oddílov 'rh ještě o
dva více. V prťrběŽnych tabul-
kách Čn halové Sezony 2OI2
stanuli atleti na pomyslnych

:'Jl111' iffiil *tr"l'íá"*:
pětkrát na druhém a jednou na
bronzovém.

Z vykonti je nutné vyzvednout
česky rekord sprinterky Veroni-
ky Paličkové. Tato starší žáky-
ilě, svě enkyně trenéra Zdeítka
Lípy, dokázala ve finále repub-
likového šampionátu zaběhnou
šedesátimetrovy sprint za 7,65
sekund a o setinu tak vylepšila
česky rekord této věkové kate-
gorie. Do dlouhodobych tabu-
lek se zapsal také prvním rokem
dorostenec Filip Sasínek. Svě e-
nec Antonína Slezáka vylepšil
svťrj halovy osobní rekord na
800 metrťr (čas 1:55,62 minuty)
a tím Se Zapsal jako 13. nejlepší
do historick ch tabulek v hale
této věkové kategorie.

Medailisté Z Mistrovství
Moravy a Slezska:

1. místo: Filip Sasínek (800
m - dorostenci), Jakub Žuro-
vec (200 rn - dorostenci), Lucie
Krtičková (vy'ška - ženy), Tere-
za Korvasová (1500 m - doros-
tenky), Veronika Paličková (150
m - žákyně), 2.místo: Veroni-

ka Paličková (60 m - Žákyně),
Alois Zapa\a (vyška - muži), 3.

místo: Jind ich Goiš (400 m
dorostenci).

Medailisté Z Mistrovství
Čn:

1. místo: VERONIKA
PALIČKOVÁ (na snímku) (60

,m a 150 m - žákyně), Tereza
KorvasoÝá (1500 m a 3000 ÍÍl -
dorostenky), Filip Sasínek (800
m - dorostenci)' Filip Veselouš (5
km chtize - dorostenci), 2. místo:
Jakub Žutovec (2OO m - doros-
tenci), JiÍí Skalka (5 km ch ze
- dorostenci), 3. místo: Dominik
Bartoník (1500 m - žác1).

V současné době probíhá opět
p íprava na nadcházející SeZo-
nu na dtáze. Atleti AK Hodonín
momentáIné nabírají tréninko-
vé dávky v Jeseníkách, kam jIŽ
každoročně jeÍ dínachatu Čerto-
vy Kameny. Clenové AK a žáci
sportovních t íd p i ZŠ U Čer_
venych domkťr v Hodoníně tak
netrpělivě vyhlížejí sezonu na
dráze, kterou odstartují okresní
p ebory V Hodoníně 28. dubna
na stadionu U Červnech dom-
kťl. ,,Mezitím čeká p edevším
běžce několik závodtt běžecké-
ho poháru a Íaké V sobotu 24.
bÍezna odjeli Tercza Korvas ová
a Filip Sasínek hájit naše barvy

na Mistrovství republiky v kro-
su, které hostí St elské Hoštice
nedaleko Klatov. Díky nabi-
tému programu jsme již vyne-

chali stejně jako loni, závod
Mistrovství Moravy a Slezska v
krosu. Program je plny závoďtt
a je pot eba Se na ně adekvátně

p ipravit," shrnul na závěr své
post ehy zkušen 'atlet a funkci-
oná AK Hodonín Lukáš Lípa.

(jop + LL, foto Václav Novotn )


