
Mistrovství české lepubliky dorostu o ]uniorů - co nopovídoií tobuIky
RBGION - Poslední rínorovy
víkend se v hale otakaf& Jan-
dery v pražské Stromovce (na
snímku) rozdaly první medai_
le na Mistrovství Ceské repub_
liky a dorostu. Právě dnes se
uzavírají p ihlášky a budou
známy startovní listiny. Podí_
vejme se' jak si závodníci-atle_
ti AK Hodonín stojí v českych
tabulkách k 18. rinoru, tedy
po republikovém šampionátu
seniorri, kde mnozí mládežníci
startovali.

V tabulkách dorostenek si nej_

lépe vede Veronika Paličková se
svymi osobními maximy na 60, i
200metr . Vykonem7,54 sekun-
dy na 60 metrové trati, vede čes-
ké tabulky p ed Ernily Gerulovou
(7,60 s) a Zdenkou Seidlovou
(7'81 s). Navíc čas 7,54 s' Zna-
menal v Evropskych tabulkách
all-athletics (ke 12. noru), čtvr-
tou nejrychlejší evropskou šede-
sátku dorostenek! Nejrychleji v
této věkové kategorii, běže|a v
Evropě švédská závodnice Irene
Ekelundová, a to 7,38 s. Na t etí
Chantal Butzekovou z Německa
(7,5I s), je pot eba zaběhnout
šedesátku stejně rychle, jako je
česky rekord, tedy 7,50 s. Na
dvousetmetrové trati je Paličko-

vá jedinou dorostenkou pod 25
s (24,92 s), druhá Seiďová letos
zv|ádla nejrychl eji 25,29 s a e-
ti závodnice jIŽ zÚ:ácí u razněji

- 25,80 s. Velky boj bude muset
zvládnout Natiílie Kolaj ová. Na
své nejlepší trati 800 metr , má
letos zatím druhy nejlepší čas v
tabulkách (2:14,68 minuty). o
mistrovsh titul se bude muset
poprat s Kliírou Kova íkovou,
která letos nejlépe běŽe|a2:I4,34
minuty. T etí Eliška Nerudová
ovšem těmto dvěma závodni-
cím také nic nedaruje. Jejím nej-
lepším vykonem je čas 2:l5,I3
minuťy. Tyto závodnice by papí
rově měly bojovat o tiful, dďší v
tabulkách majíjiž časy nad 2:20
minuty. Kolajová si vede dob e
i na poloviční trati. Zde ji pat í
pruběžné čtvrté místo za okres-
ní rekord 58,52 sekundy. Na t etí
závodnici by ji stačilo, běžet o t i
desetiny rychleji. Na patnáctis-
tovce běžela Tereza Korvasová
pouze jeden závod, za to na hra-
nici osobního maxima pod s e-
chou. Tento čas (4:48,66 minuty)
ji stačí, 0o pruběžné etí místo.
P ed ní je Veronika Siebelto-
vá (4:47,62 minuty) a prozatím
vedoucí závodnice Veronika
Kupková (4:M,26 m:unuty). Kor-

vasová se i tak pokusí zopakovat
lo sky dabl, kdy zvítézíla na trati
1500 i 3000 meffti. T i kilometry
pfitom letos ještě neběžela. Na
umístění co nejvyše bude pomyš-
let se svou vyrovnanou formou i
Kate ina Fialová.Letos již něko-
likrát p ekonala lafl<u 've sko-
ku vysokém, která byla polože-
na na hranici 160 cm. o vyšku
vyš však zatím neuspěla. Tímto
vykonemje v tabulkách prozatím
na čtrnáctém místě (10. _ 162,8.

- 163,3. - 167 cm). Stejné místo

ji pat í na trati 3 kilometr , kte-
rou zaběhla v olomoucké ha(e za
12:09,01 minuty.

O Stejnou ,rcelebritou" jako
Paličková v dorostenkách je i
Filíp Sasínek v dorostencích.
Pat í mu prvenství na tratích 800
metru (I:54,2I minuty, pod dvě
minuty se dostali jen t i závod-
níci), 1500 metr , kde mu časem
3:55,35 minuty patÍi od letoš-
ního roku česky rekord (druhy
závodnk v tabulkách zaostává o
19 sekund - 4:14,45 minuty) a 3

kilometry zvládá o 5 sekund p ed
druhym časem 8:50,68 minuty.
Prozatím je pfihlášen na tratě
1500 a 3000 metrri a uvidíme,zda
poběží jen jednu Z nich, nebo si
vybere tratě obě. Nesmíme Zapo-
menout ani na ,;sprinterskou" trať
400 metru. Zde mu náleží čtvtté
místo za 51,51 sekundy. Bojovat
o postup do další fáze závodu
bude i ond ej Džuba, kterému
na 400 metrech stačí čas 54,14
s, na pruběžné 14. místo (na
první desítku je pot eba zaběh-
nout 53,2I s a rychleji), na ne-
mistrovské pětistovce pak vede
české tabulky vykonem. 1:11,01
minuty. Na této trati najdeme i
Patrika Sasínka na pátém místě
(1:14,51 minuty). ondra Kučeffk
zatím drží na šedesátce čryfia-
dvacáté místo za 7 ,46 s (na první
desítku je pot eba stlačit čas pod
7,35 s), na dvoustovce si vede
o tfi pozice lépe. Čas 24,13 s je
zárukou 2l. místa s vyhledem na
první desítku (23,75 s).

a O medaile nebo alespo
čast Ye Íinále budou chtít

bojovat také junio i. Nejvyše
umístěnym je Jind ich Goiš. Ten
svym vykonem 50,26 s na 400
metru drží pruběŽné etí místo.
Na druhé stači 50,20 s a vedoucí

závodník Albert Holibka (Sokol
opava) , zatím jako jediny juni-
or, běŽel pod 50 s (49,46 s) a je
největším favoritem na titul. Na
osmém místě je Dominik Kuba-
lák. Jeho jediny start na 400 met-
ru pod st echou zdobí čas 50,84
s. Na dvě sprinterské tratě je p i-
hlášen Jakub Žurovec. V naby-
té juniorské konkurenci mu na
dvoustovce stačí 22,8I s na 1 1.

místo (desáty vykon je 22,80
s), na šedesátce je to Za 7,24 s

,,dŽ" čty iadvacáté místo. První
desítka má vykony 7 ,07 s a níŽe.
Tabulky vede Zdeněk Stromšík
z Uherského Hradiště. Svě enec
Jaroslava Vlčka zaostává qiko-
nem 6,78 s' jen dvě setiny od
českého rekordu Pavla Maslríka.
Svou pozici bude chtít vylepšit i
David Herka. Jeho v kon na 800
metru 2:04,II minuty najdeme
prozatim na 26. pozici.

+++Svou ,,republiku" mají za
sebou již chodci. Stejně, jako pfi
tomto závodé, jim pat í i umís-
tění v tabulkách. T etí místo v
dorostu na pětikilometrové trati
pat í-Alexandru Mďysovi, dru-
hé na stejné trati junioru opanuje
Filip Veselouš a hned za ním je
t etí dďší hodonínsky závodník
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