
Hodonínští otleti zokonřili se
RE'GION _ Atleti hodonínské-
ho AK (na snímku) zakončili
tento víkend spěšnou sezonu
20|2. Kromě Íinále Corny st e-

doškolského poháru' ktery se

koná v rítery a kde barvy hodo-
nínského gym názia budou háj it
i závodnice AK Hodonín, mají
místní atleti hotovo. Posled-
ním rozlučkovym závodem byl
víkendovy klasicky pětiboj a
vrhačsky trojboj.

,,J to takové zpest ení a pro
všechny pÍfleŽitost okusit i ostat-
ní disciplíny, ne jen svoji specia-
Iizaci. Letos vyšlo skvěle počasí
a bylo témě na plavky. Trochu
Ínne mrzí, Že někteff závodníci
jsou ztanění a nemohli se závo-
du z častnit," krátce zhodnotil
závod Lukáš Lípa, organizátor
této akce. I kdyŽ to byl posled-
ní závod, padaly i rekordy. o
ustanovení rekordu stadionu v
klasickém pětiboji (dálka, oštěp,
zffi m, disk a 1500 m) se posta-
rala v kategorii ženJana Myrmu-
sová, která v součfu pěti disciplín
si zapsala celkem 1641 bodri. Ve
vrhačském trojboji (koule, štěp,

disk) v kategorii junioru usta-
novil rekord Dominik Kubalák
součtem 1033 bod , v mužích
kategorie do 22let Peter Vaculka
ze Slovenska, ktery získď 1096
bod a v kategorii mužri vylepšil
rekord Norberta Tuši z lo ského
roku Martin Hošek, ktery sebral
v sektorech celkem 1697 bodri.
Ten se také stal celkovym vítě-

Zem trojboje. Na druhém místě
součtem 1348 bodri skončil dál-
kď Lukáš Lípa, t etí místo obsa-
dil Peter Vaculka ziskem 1096
bodťr.

DALŠÍ PoŘAuÍ nruŽvz
4. místo Jifi Šituta 1054 bod ,

5. místo Ji í Vinklrírek 996 bodri,
6. místo Pavel Šíma 823 bod , 7.

místo Michal Z|ámal7l6 bodri.
V KATEGoRtr ŽBN zvitěz7la

Jana Myrmusová ziskem 1467
bod , na druhém místě skončily
dokonce dvě závodntce stejnym
součtem bod . Domácí závod-
nice Lenka Kiichlerová a Zuza-
na Haunoldová, které nasbíraly
shodně Il92 bod .

K vidění byl ještě jeden vykon
hodn chvály. Dorostenec Filip
Sasínek ještě na závěr sezony
cítil formu, a tak se s trenérem
rozhodli běŽet 2000 m p ekáŽek.
h, to byl vyborny tah, se ukrízalo
v cfli, kdy se časomíra zastavila
na skvělém čase 6:00,75 minuty.
Tento čas znamená nejrychlej-
ší čas letošní sezony v kategorii
dorostenc a na lo ském mis-
trovství světa této věkové kate-
gorie by tento čas stačil na skvělé
jedenácté místo.

',Filip mi v cíli íkal, že závod
chtěl i vzdát, ďe hnďi jsme ho
kup edu' jak to jen šlo. Trenér
Antonín Slezák měl vyborněroz-
vržené mezičasy na tento čas a
sedlo to p esně. Jak jsem již ekl
v vodu, p ispělo k tomu také
Super počasí, které niím oprav-

du na závodění vyšlo," zhod-
notil běh Filipa Sasínka Lípa.
Sasínk v čas znamenal také
rekord stadionu a okresní rekord
v kategorii dorostu. okresním
rekordem byl také v kon Jany
Myrmusové v pětiboji' Marka
Mikesky ve vrhačském trojboji
dorostu (1470 bod ) a Domini-
ka Kubaliíka v téŽe disciplíně v
kategorii junioru.

a Svuj poslední závoll absol-
vovali také žáci. Ti se utkďi V

republikovém finále druŽstev v
Olomouci. Do boj o medaile
zasá a také pětice hodonínskych
nadějí hostující v barvách brněn-
skych celkri. obrovskou záslu-
hu na zisku celkové bronzové
medaile pro tym ŽzkyitJAc Brno
měla bezpochyby Veronika Palič-
ková. Ta dokázala napffč nepíz-

nivému větru, ktery foukď hlavně
proti sprinterum, zvítězitve všech
t ech sprinterskych disciplínách.
Na 60 m jako jediná poko ila
osmivte inovou hranici, konkrét-
ně 7,85 s (7,79 sekund v rozbě-
hu), Ila. stopadesátce vítězství
zopakovďa vykonem 19,08 s a

do etice ovládla i ísetmetloYpu
trať časem těsně nad 40 sekund
(40'09 s). Vybornym pár m mís-

tem pomohl a i Zdcnka Hlaváčová
v ch zi na 3 kilometry (19:19,56
minuty) a osmou pffčkou na 800
m (2:29,68 min), apáťm místem
se štďetou se pidďa i Adéla Sed-
|á ová. Dívky JAC Brno nasbí-
rďy celkem 157,5 bodu a na krk
si pověsily bronzové medaile. Z
vítězsťví se radovďy žákyně AK
olomouc (191 bod ), na druhém
místě skončil tym TJ Liaz Jablo-
nec nad Nisou (181,5 bodu).

Tym chlapcťr BYAC Brno si
vedl v celkovém součtu ještě
p ekvapivěji a získď nečekané
druhé místo. Za tento | m napl_
no bodovď hodoníns\ Dominik
Bartoník, ktery nenašel konkuren-
ci na 1 500 metri pÍekátžekazvítě-
ztlv čase 5:02,72minuty. Podobně
jako Pďičková absolvovď všech-
ny sprinty i ond ej Džuba. Nejlep-
šího' vysledku dosiíhl na nejkrat-
ším sprinnr. V rozběhu si i p es
protivím vylepšil osobní rekord na

7,48 sekundy. Ve finiíle foukďo
ještě víc a čas 7 ,62 sekundy pine_
sl skvělé etí místo. Na 150 metni
sprintu pfidal pátou ponci (18,41

selarndy) a na ístovce poté sďmé
místo začas39,08 sekundy. SkVělé
vykony borcri hodonÍnského klu-
bu tak p inesli brněnskému celku
BYAC s íbro celkovym ziskem
I34 bod . Z vitězství se radova-
|i žáci AsK Slavie Praha (198,5
bodu), na t etím místě skončil
tym TJ Sokolu Hradec Králové
(130 bodri). q lc" hJ42_
fiop +LL, foto Blanka Lípová)


