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Hodonín Sedm okresnÍch
rekord p ekonali hodonÍn-
ští atleti na tradičnÍm Mitin-
ku olympijsk ch nadějí, kte-
r}l se o vikendu uskutečnil v
bratislavské hale Elán. Do če-
la českych tabulek se dostala

Veronika Paličková. Mladá
běŽkyně dvakrát prolétla trať.
dlouhou šedesát metrri ve
vyborném čase. V PIV:
ním běhu zaostala Pa-
ličková jen dvě seti-
ny od svého absolut-
niho maxima. ,Čas 7,B4
sekundy znamenal vy-
IepšenÍ vlastního okresního
maxima o celou desetinu. V
druhém běhu zaostala jen o
jednu setinu a čas 7,B5 vte-

dorosteneckych tabulek.
o posledni vylepšení
okresnÍho rekorďu nejen

4:06,42 minpty vytvo it abso-
Iutní osobnÍ a okresní rekord.
Jedenáct let stary okresni re_
kord Lukáše Lipy v kategorii
juniorri ďokázal p ekonat Do_
minik Kubalák na trati pět set
metr . Tuto nemistrovskou
trať dokázal hodonÍpsky bě:

Žec proletět za I:0B,29 minu_
ty a v závoďé obsadil ko_
nečné druhé místo.

o jednu prÍčku h e
skončil ve stejném závoďé
Jind ich Goiš, ktery pro
změnu ďokázal časem 1:09,19
minuty vymazat Kubaláka z

lépe se da ilo Ženám. Jana
Myrmusová vybojovala v _

konem pátou prÍčku. o jednu
p íčku za ní skončila Zuzana
Haunoldová.

Jedenáct let star
okresní rekord Lukáše
Lípy v kategorii junior
dokázal p ekonat
Dominik Kubalák na
trati pět set metr .

V kategorii Žákiobsadil de-
váté místo Marek Macek. V
kategorii juniorri ziskal Pro-
kop Vyskočil desátou prÍčku a
jedenáctou pozici"vybojoval v
novém oddÍIovém rekordu do_
rostenec Marek Mikeska.

Členové AK HodonÍn se i
následuj ÍcÍ vÍkend predstaví'v
hale EIán, kde se uskuteční
Mistrovstvi Moravy a Slezka
všech kategorií kromě sprin-
tilŽactva.

iny ji zatíďil konečné t etÍ
misto, když ve startovni
Iistině byly aŽ o t i roky
starší dÍvky.

itii', dorostenek, ale i Žen se
, postarala Tereza Kor-
i'. vasová. Rodačka ze

Vnorov dokázala po_
prvé pod strechou na

trati dlouhé patnáct set
metrri zaběhnout pod pět

minut. Čas 4:54,17 minuty ji
stačil na druhé místo.

Ve stejny den bojovala o zo=
pakovánÍ lo ského nejlepšiho
halového v1rkonu Lucie Kr_
tičková. HodonÍnská vyškar-
ka si o centimetr vylepšila Ie_

tošni maximum na 165 centi_
metr .

,, Jen těsně j i unikl vykon 170
centimetrri, ktery tam p ed-
vedla loni," ekl zástupce ho'
donÍnského klubu Lukáš Lí-
pa. I tak v závodě Hustopeč_
ské skákání obsadila Krtičko_
vá slušnou šestou p ičku.

V neděIi později hostila olo_
mouc Mistrovstvi Moravy a
Slezska ve vrhu koulí. Na Ha-
né však hodonÍnštÍ závodnÍci
na cenné kovy nedosáhli. Nej-

Na start oblibenych zá-
vodri se postavilo hned
šestnáct hodonÍnskych
mláďeŽnick ch nadějÍ,
které dokázaly zahra-
ničnim závoďní-

/

kťtm ze Sloven-
ska, Maďarka,
Rakouska a dal-
šich evr.opskych ze-
mí d stojně konkurovat.

Jako jediny dokázal na
trati ]. 500 metru vyzrátna
Filipa SasÍnka o t i roky
staršÍ madársky borec. I
tak ďokázal SasÍnek časem


