
DoIší letenko do Doněcku tentokrót pro Filipo Sosínko
REGIoN - FILIP sAsÍNEK
(na snímku) si po Veronice
Paličkové také ekl o letenku
na Mistrovství světa l'7letych v
ukrajinském Doněcku. Nedáv-
no na mítinku v německém
Pliezhausenu zaběhl 2 kilome_
try s p ekážkami za 5:56'33
minuty a vyhověl tím ostré-
mu limitu, ktery byl nastaven
na 6:00100 minut. SY j osob-
ní rekord z konce minulého
roku tímto poko il o čty i a pril
sekundy. Mezi dospělymi obsa-
dil v nabyté zahraniční konku-
renci desáté místo.

Druhá ze zástupcti Tereza Kor-
vasová bojovala na hladké troj-
ie a byl z toho osobní rekord
10:06,68 minuty. Své okres-
ní maximum z minulého roku
vylepšila o více jak 15 sekund.
Absolutní osobní maximum Z

haly zlepšila o témě 1 1,5 sekun-
dy. Do limitu na MS dorostenc jí
schází ubrat ještě více j ak jednou
tolik (9:53,00 B limit, 9:50,00 A
1imi0. Doufejffie, že se Korvaso-
vá o tyto časy ještě pokusí.

o vylepšení svého nejlepšího
času sezony bojovala V rámci
závodu olympic Hopes Natálie
Kolajová. Její letošní nejlepší
č,as 2:II,54 minuty na 800 met-
ru vládne česk; m tabulkám. Na
Svitavském stadionu se ji ve
větrném záv odě bohužel zlepšení
nepodďilo. I tak časem 2:13,76
min. nenašla v tomto závodě p e-
možitelku. Druhá v cíli Sloven-
ka Štefundová zaostala více jak
čtyi sekundy, největší tuzemská
konkurentka Kolajové Eliška
Nerudová doběhla tentokráte t e-
tí v čase 2:18,02 minuty.

a v olomouci se po soutéži
družstev dorostu a juniorri
tentokráte konala Velká cena
olomouce. Mítinku, ktery je
vypsán jako jeden z extraligo-
vych, se z ěastnili také dva naši
závodníci. Filip Sasínek bojoval
v soutěži muŽ se silnou konku_
rencí o limit na Mistrovství světa
do 17 let v ukrajinském Doněc-
ku. v závodě doběhl na pátém
místě a časomíra v cíli namě ila
3:54,5I minuty, čímž si vytvofil 

i.

švé'absolutní osobní' máximum. 
?

Tento čas také znamená poko ení
mírnějšího norninačního lďitéria
pro MS (3:56,00 min). Do ost-
rého A limitu chybělo Sasínkovi
51 setin (3:54,00 minuty).

Vyborně si vedla také Natá-
lie Kolajová. Ta se letos popr-
vé p edstavila na osm set metru
dlouhé trati a byl z toho osobní
rekord časem 2:LI,54 minuty.
Pro ni jsou nominační kritéria
na hodnotách B limit - 2:10,50
minuty a A limit - 2:09,00 minu-
ty. Ze závodu žen si Kolajová
odvezla skvělé t etí místo.

a Za nep íznivého poča-
sí se konalo nedávno v T inci
Mistrovství Moravy a Slezska

jednotlivcri dorostu, juniorri
a dospělych. Ve skvělém světle
se ukázali hodonínští atleti. Jako
by jim dlouhá zima a trénink v
nevlídn ch podmínk ách pomohl
v sobotním závodu, kdy pršelo a
teplota jen vyjimečně p ekročila
12 stup Celsia. I p es prova-
zy deště se poda ilo něco, čemu
nevěfil p ed závodem ani trenér
VERONIKYPALIČKOVÉ (na
snímku) Zdeněk Lípa. Paličková
hned v rozběhu vyhověla na seti-
nu p esně nominačnímu kritériu
pro Mistrovství světa do 17 |et,

které hostí letos Ukrajina. Vyko-
nem 11,90 sekundy zaostalalou-
hé 4 setiny od okresního maxima
Pavly Sichové, ktery je v jejím
držení od roku 1995. A na dohled
je i rekord ČR, ktery má hodnotu
II,78 sekundy. Ve finále Veroni-
ka zopakovala čas pod 12 sekund
a zvítězila časem 1I,99 sekundy.
Druhou zlatou p idala na dvojná_
sobné trati, kde zvítězila jíŽv tré-
ninkovém tempu 24,94 sekundy.

Paličková získala dvě Z osm-
nácti medailí hodonínskych
atletťr (5 z|at ch, 4 st íbrné a 9

bronzovych). Největší p evahu
p edvedli junio i na 400 metr ,

když ovládli celé stupně vítě-
ztl. Zvítězll Dominik Kubaliák v
novém okresním maximu 49,40
S' druh doběhl Jakub Žurovec
v osobním maximu 50,50 s a
osobní rekord p edvedl také t etí
David Herka 51,19 s. Společně s
Filipem Sasínkem vytvoff silnou
sestavu pro republikovy šampio_
nát ve štafetě na 4 krát 400 met-
ru a po dvou triumfech v doros-
tu budou chtít pokračovat také v
juniorské kategorii. Jakub Žuro-
vec p idal bronz na 100 metru a
časem II,34 sekundy v Íozběhu
navíc vylepšil své tyden staré
okresní maximum v kategorii
junioru. Dominik Kubalrák chtěl
p idat cenny kov na 200 metru.
Vyrovnan osobní rekord 22,84 s

stačil ,jen" na čtvrté místo , když
ho dělila od bronzu pouhá jedna
setina sekundy.

Zlatou medaili získala také
Jana Myrmusová v hodu diskem
žen. Tentokrát z toho nebyl sice
vykon za 40 metr , ale vykon
39,29 metru na soupe ky stačil.
Z|ato v ženské kategorii pida-
la ještě Adriana Slaníková, kte-
rá rhěla privodně nastoupit na
3000 metr , ale nakonec ovládla
poloviční trať vykonem 5:25,36
minuty. Stffbro si Z t ineckého
stadionu odvezl ze sprintu na 100
metru dorostenec ond ej Kuče-
ík vykonem II,67 s. K tomu
p idal bronz na dvojnásobné trati
časem 23,72 s. V této kategorii se
závodník m nadmíru dailo. st í-
bro si z trati 1500 metru dovezl i
Jaroslav P ček vykonem 4:33,10
minuty nebo Petr Tancer v dis-
ku za osobní rekord 38,60 met-
r . Bronz pfidď ve vylepšeném
okresním maximu David Kiíko-
na na 3000 metr (9:40,35 min),
Marek Mikeska v disku osobním

rekordem 38,31 metru a Patrik
Sasínek na 400 metru také v oso-
báku 55,18 s. V kategorii doros-
tenek pak završily bronzovou
sbírku Adéla Sedlrí ová na 400
metru osobním rekordem 6I,77
s' Zderka Hlaváčová na 3000
metru taktéž osobním maximem
12:40,60 minuty az v škďské
soutěŽe Žen Lucie Krtičková za
zdoLanych 165 cm.

I ostatní závodníci p edved-
li skvělé vykony, byť na medai-
le nedosáhli. Adéla Herzánová
vylepšila svrij oddílovy rekord v
kategorii dorostenek na 16,3I s

a kolize na poslední p ekážce ji
jen těsně p ipravily o bronz. I tak
z toho bylo skvělé čtvrté místo.
Bramborovou medaili si odvezli
Jiff Tomek ze závodu dorosten-
c na 1500 metru (4:45,76 min)
nebo Lucie Žurková Ze sprin-
tu na 100 metr , kde ve finále i
rozběhu p edvedla shodně 13,22
S a na dvojnásobné trati skonči-
la šestá za 27 ,18 s. Pátá skonči-
la ve vyšce dorostenek Kate ina
Fialová. Bohužel po zdtavotních
problémech nedokázala navázat
na halovy titul. V T inci p ed-
vedla 150 cm. Šestou pffčku si
zasloužila za vylepšeny osobní
rekord na 200 metru žen Darina
Dvorská (30'02 s) a osobní maxi-
mum zaběhlai na poloviční trati.
Zde stačilo 13,89 s pouze naroz-
běh. Těsně p ed branami finále
skončil Michal B ezina v kouli
dorostencri. Pětikilovou kou_
li poslal nejdále do vzdálenos-
ti II,37 metr , což znamenalo
devátou pfičku. Desátou p íčku
obsadila na 200 metru doroste-
nek Markéta Buriánková (3l,28
s) stejně jako její oddílová kole-
gyně Markéra Sedláčková na 400
metr , které běŽela v bec poprvé
(69,92 s). N3 t'l "d 2s1b
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