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Hodonín - Hodonínsky atIet
Fitip SasÍnek dokázal na me-
zinárodnÍm mitinku ve Vidni
vylepŠit na osmisetmetrové
trati vlastní okresni rekord o
vÍce neŽ t i a p l vte iny" Ča-
sem 2:04,42 se za adil na prvni
mÍsto českych tabulek.

Sasínek si stejně tak vede i
na trati dlouhé patnáct set
metrti, kde mu pat í pr běŽné
vedení dokonce o devět vte-
in.,,P attÍ mezivelké favority

na medaili na mistrovství
České .republiky Žactva,"
uvedI zástupce hodonínského
klubu LukáŠ Lipa.

Sasinek ovšem nebyl jedi-
nym hodonínskym závodni-
kem, ktery ďokázal v Rakous-
ku vylepšit okresni statistiky.
Jakub Zurovec testoval sprin-
terskou formu na tratich še-'
desát a čtyri sta metr .

Na nejkratšÍm halovém
sprintu ďakázalŽurovec o se-
tinu vyIepšit devět let staré
maximum ond eje Něničky.

,,NEt své druhé trati měl Jakub
velkou motivaci vymazat z
tabulek svého koIegu z oddÍIu
Dominika Kubaláka, ktery
zabéhl v Bratislavě čas 52,61
sekund," ekllÍpa.
, Na oblÍbeném ovále se mu
toto povedlo. Kubaláka pora-
z1I o t i'setiny. ,,oběma teď
pat í šesté a sedmé místo čes-
k ch tabulek, kdy Žurovec
zaostává jen čty i desetiny za
t etím," informoval LÍpa.

JIŽ tento víkend čeká oba
nce boj na
republiky
p edstaví

ve své hlavnÍ disciplíně, a to
sprintu na dvě stě metrri, kde
rnu aktuálně pat í čtvrté mÍs-
to.

Ve v: borném světle se na
mezinárodním mítinku
ASVÓ Vienna Indoor GáIa, na
ktery se kaŽdoročně sjíŽdějí
závoďníciz celé Evropy, p ed-
stavila také sprinterka Eliška
D ímalová. Ta ďokázala ve
sprintu opět vylepšit své ha-
lové maximum a zaŤadila se

na páté místo českych tabu-
Iek. Na nejlepšÍ závodnici
ztr áci D imalová necelou vte_
rinu.

V technickych disciplÍnách
nastoupily dvě závoďnice.
Lucie Krtičková si z vyškar-
ského sektoru odvezla bram-
borovou medaili, Jana Myr-
musová obsadila ve Vrhu'kou_
lÍ šesté místo.

V minulych dnech se hodo-
nínští atIeti dočkali také prv-
ního ohodnocení svych skvě-
Iych vys)edkri v minulém ro-
ce.Zasvé v kony byli v rámci
závodu Brněnská laťka A]fa
Helicopter vyhlášenÍ nejlepší
atleti Jihomoravského kraje.
V kategorii starších Žákit si
odnesl oceněnÍ Jakub Žuro-
vec' nejlepší juniorkou se sta-
la Sylva Škabrahová.

V samotném žávodě se pak
p edstavila trojice vyška ri.
Lucie Krtičková obsadila
stejně jako junior Michal Šu_
bín t etí mÍsto. Nepopulární
čtvrtá p Íčka pak zbyla na Fi-
lipa Vinklárka.


