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Hodonín _ I bez slovenského
sprintera ŠimÍka dok ázaLiho-
donÍnšti muŽi vybojovat ve
t etim kole prvnÍ atletické li-
ty skvělé čtvrté místo. Ženy
AK HodonÍn obsadily v pred-
poslednim závodě treti prič-
ku. Závěrečné klání druŽstev
se uskuteční na konci srpna
na stad'ionu U Červenych
domk .

T etí kolo první lisy muŽri a
Žen v atletice se uskutečnilo
na stadionu Lokomotivy B ec-
Iav. Na PodluŽÍ zvitézIly Ženy
opavy, které nasbíraIy I74
bodri. Druhá byla děvčata
T ince. T etÍ HodonÍn získal
168,5 bodri.

Slováck tym znovu vyteč-
ně reprezentoval Lukáš Lípa,
ktery se blyskl dvěma !rvnÍ-
mi místy. V dáIce skočil Lipa
707 centimetru a v trojskoku
p edvedl vykonl4,3?metru.

V: borně si vedl také ŽákEi-
lip Sasínek. Ten si v běhu na
osm set metru časem L:57,I4
minut si opět vyIepšil osobní i
okresní rekord a p ipsal'si v
první lízp cenné tretÍ místo.

Da1šÍm ze závodnÍkri, ktery
si v5rtvo il osobni maximuffi,
byl vyška Filip Vinklárek.
Tďentovan1r závodnÍk obsadil
vykonem 1BB centimetrri páté
misto. Treti místo si p ips alza
IetošnÍ nejlepší vykon ve vrhu
kouIí také ond ej Spazier.
Čtvrté mÍsto obsadiIv běhu na
pět kilometrti Ji í Kubalák,
ktery o téměr šest vte in vy-
lepšiI své okresni maximum z
roku 2009. V muŽich rozhodli
o konečném čtvrtém místě aŽ
štafety. V nich hodonínsky
tym ve sloŽeni Kubalák, Žuro-
Vec' D ímal a Jaj}rga vybojo-
val druhé místo. Stafeta B Ve
stoŽení Sasinek,'Bureš , Čagá-
nek a Herka skončila čtvrtá.

BéŽec FÍlip Sasínek bral na
olympÍádě' dětí a mIá ďeže zlato
Hodonín Vybornymi vykony
se na Hrách páté letní olympi-
ády dětí a mládete;které se ko_
naly minuly tyden v Olomouci,
reprezentovali mladÍ hodonÍn-
ští atleti a atletky. V uspěšném
,vyběru Jihomoravského kraj e,
ktery celé klání s velkym ná-
skokem vyhrál, se p edstavilo
hned deset hodonÍnskych ta-
lentu-

Největší tispěch si na Hané
p ipsal Filip Sasínek. Talento-
vany béžec se ve st edečnim
rozběhu na patnáct set metrri
časem 4:26,40 minut pohodlně
kvalifikoval ďo finále.,, Filiptiv
mIadší bratr Patrik bohuŽel v
sÍti rozběhti uvizl, ale i tak si
zaběhl letošní nejtrepší čas,"
ekl zástupce hoďonínského

k1ubulukáš Lipa.
V sobotním finále pak Sasí-

nek p edvedl vytečny vykon a
časem 4:13,33 opět vyrazné
zlepšil své osobní i okresní
maximum. Druhému a t etimu
v cíli nadělil pět, respektÍve
sedmap lvte iny;

K prvnimu mistu štďety na
čty ikrát šedesát metr p i-
spěl koleg m Z kraje také ho-
donínsky béŽec oliver lí'lŤiŽ.
Stafeta Jihomoravského kraje
smetla vykonem 30,18 sekund
soupe ez Prahy a Královéhra_
deckého kraje.

Na atletick ováI se po leh_
k ch zďravotních problémech
a ve slušnéformě vrátila Vero_
nika Paličková. Ta se predsta_
vila také v rozbězichna hladké
šedesátce, kde jí ovšem čas B,34
k postupu dále nestačil"

Halová medailistka ovšem
své kvality ukáza|a ve štafetě
jiŽní Moravy, která jen těšně
zaostala za vitěznou štafetou
olomouckého kraje a obsadila
vyborné druhé místo. ostatnÍ
štďety zristaly jen těsně .pod
stupni vÍtězti.

Stafeta chlapcu se v závodě
na t ikrát t i sta metrli, ve kte-
ré byl i Hodonan Filip Sasínek,

skončila čtvrtá. Stejně dopadla
na stejné trati i 'Štďeta dÍvek,
ve které nechyběla Lucie Zlt-
ková.

Čtvrtou p íčku obsadila ta-
ké TerezaKorvasová, která se
na trati dlouhé osm set metr
blyskla časem 2:22,04 minut.
PoslednÍ učastník štďet on_
d ej Kuče Ík si domri odvezl
pátémisto. V rozbězícha kvďi_
fikacÍch se objevila ještě hodo_
nínská Veronika Sola iková,
která predvedla ve vrhu kouli
druhlr nejlepší vykon sezony.
V: kon 10,01 metru však mladé
dívce nestačil na postup do fi_
nále.

Ani pŤekáŽkárce Aďéle Her-
zánové se p es druhy nejIepši
v kon kariéry nepoda ilo po=

stoupit z rozbéhu na sto metrti
prekáŽek. ,;Celkově tak hodo-
nÍnské atletické naděje po-
mohly Jihomoravskému kra-ji k celkovému Vítězství,"
pravillipa. (ll0


