
Hodonínský běžec Filip sasínek ovládl v bratislavské hale Elán závod na patnáct set metn]. skvělý čas 3:5535 minuty znamenal zlepš€ní českého halového rekordu:

Rozhodně jsem nečekal , žev hale poběžím až tak rychle
LIBoR KoPL 5' 1-.2v4b

Hodonín Početná skupina
atletri hodonÍnského klubu se
na konci ledna zÍtčastnila mlá-
deŽnického mÍtinku v Brati-
slavě, Všechny oddílové ko-
legy ale na SoutěŽi olympij-
skych nadějÍ zastinil nadějny'
béŽec Filip SasÍnek. Cesky re_
prezehtant ovládl v hale EIán
závoď na patnáct set metr .

Skvět čas 3:55,35 minuty by
mu v letnÍ části sezony nejen
zajistil splněnÍ B limitu pro
mistrovstvi světa dorostu, ale
také znamenal zlepšenÍ čes-
kého halového rekordu, ktery
byl od roku 1992 v drŽeni Lu-
bomira Pokorného. ,,J to pa-
rádni pocit mit česky re-
kord," Íká v rozhovoru pro
t denÍk Slovácko Filip SasÍ-
nek.

Go íkáte na svíii čas a noq ha-
lovy česlq rekord? ByIjste z
času v cíli p ekvapen ?

Rozhodně jsem nečekal, Že

poběŽim aŽ tak rychle. Řit<at
jsem si, Že kdyby se mi poda-
ilo zaběhnout čas pod m'ij

venkovnÍ osobák, tak bych
byl spokojeny. Určitě jsem
nejel na závod s cilem běŽet
tak rychle.

Byl to těžkli závod?
Záv oď nijak zvláŠť téŽky

nebyl. Druh: v cíli totiŽ za
mnou doběhl aŽ o čty iadva-
cet vte in později' coŽje vÍc
neŽ sto padesát metrti. Ale
souboj s časem tak lehky ne-
byl, začátekzávodu jsem roz-
běhl opravdu rychle. UŽ po
pěti stech metrech mi začali
těŽknout nohy, proto jsem
postupně mÍrně zvol oval.
Ale do poslednÍch kol mi
zbyly sÍIy, a tak jsem p edve-
dl i pěkn: finiš.

Kam m žete čas ještě stlačit?
V hale na to letos uŽ asi

prostor mít nebudu. Patnác-
tistovku totiŽ po!ěŽim uŽjen
na mistrovstvi Ceské repub-

lÍky a to aŽ druhy den v ne-
děli po sobotni trojce. Ale
t eba budu mÍt dostatek sil,
abych se p edvedl. MyslÍm si,
Že kdybych na to prostor měl,
tak bych ho atakovat mohl.

v létě by tento čas znamenal
splnění B limitu na mistrovství
Světa do sedmnácti let. Budete
chtít za točit na ostr A limit'
ktery má hodnotu 3:54,00 mi-
nuty?

Mě osobně se v hale běhá
lépe neŽ venku, ale to nezna-
mená Že v hale běhám rych-
teji neŽ na dráze. Zatím jsem
pokaždé běŽel na dráze rych-
leji, takŽe bych určitě chtěIA
limit splnit. Ale budu se o to
pokoušet nejen na této trati,
ale i v závodech na osm set
metrri a dva kilometry p e-
káŽek.

Takže ještě nejste rozhodnut ,

kterou trať budete v létě prefe-
rovat?

Ještě ne, ale nejpravděpo_
pŘeroNAL REKoRD. Filip Sa-
ďnek. Foto: DenílďLibor Kopl

dobnějšÍ je trať dva kilometry
s p ekáŽkami.

Bylo rozhodnutí nechat hokeje a
věnovat se naplno atletice
dobrou volnou, nebo svého kro-
ku litujete?

I kdyŽ mě hokej bavil, byla
to správná volba. ProtoŽe
bych v něm nedosáhl tako_
v:Ích v: sledkti jako v atletice,
takŽe nelituji.

Geslc rekord venku je těsně pod
3:50 minuty. Je to pro jeho p e-
konání reálné?

Čas 3:50 je uŽ opravdu hod-
ně kvďitni čas. Pro mě byl
znamenal splněn B limitu
na mistrovstvÍ Evropy junio-
rri. AIe pokud by všechno
sedlo, tak proč ne.

Spolupráce s trenérem Slezá-
kem vám z ejmě vyhovuje. Máte
ale v Hodoníně dostatečné pod-
mínky?

Samoz ejmě Že mi spolu_
práce vyhovuje. Pan Slezák je

v borny trenéÍ, & ty časy,
které běhám, běhám hlavně
díky němu. Podmínky v Ho_
donÍně jsou velmi dobré, ale
p es zimu je to tady sloŽitějši.
KďyŽ napadne sníh, tak ne_
mriŽeme naběhat tolik, kolik
pot ebujeme. Řešenim by by_
Ia atletická hala, kde se dá
naběhat, i kdyŽ venku sněŽÍ
nebo je velk á zima. TakŽe
doufám Že se jÍ někdy dočká-
me

Jak náročné je skloubit atletiku .

se studiem na st ední škole?
Nijak zvIášť, ve škole mi

vy cházej i maxirnálně vstric
takŽe zatimvše zvládám bez
probIémti.

Máte čas na jlné koníčky, nebo i
ve volném čase žijete pouze at-
letlkou?

TeďuŽ moc času nemivá[l,
protoŽe pot ebuji dost tréno-
vat. Volno mám pouze jeden
den v tydnu a ten se snaŽím
vyuŽítk odpočinku.


