
Atleti uctili pomútku Jordy Pelikúno iiž 32. spdnterským troiboiem
HoDonÍn - v sobotu
hodonínští atleti po ádali iiž
32. ročník Memoriálu Jardy
Pelikána ve sprinterském troj-
boji. P ípravka, mladší a star-
ší žactvo soutěžili ve sprintech
na 50 - 60 - 100 metr , dorost
a starší pak na 60 - 100 - 200
metrri.

Pěkné počasí a témě bezvětÍí
sprint m p álo a tak bylo k vidě-
ní i několik okresních rekordťr.
Hned o dva p išel Lukáš Lípa
V kategoriích staršíhb žactva a
dorostu. Ve starším Žactvu ho z
tabulek vymazal ond ej Džuba.
Po skvělych vykonech si zapsal v
součtu tfi sprintri zisk 2Io1 bodťr.
Tím také zvítězl| v kategorii
starších žákŮ. Na druhém místě
této kategorie skončil kyjovsky
závodník a béŽec na dlouhé tra-
tě Jaroslav P ček (1516 bod ),
t etí byl další domácí závodnk
oliver Ktíž za 1384 bod . V
kategorii dorostu si další okres-
ní rekord p ipsal Jakub Žurovec,
ktery tento rekord atakoval j1ž

p i lo ském ročníku. Vykonem
224I bod obsadil celkové dru-
hé místo, když jej poko il pou-
ze Tomáš Bárta (JAC Brno). Z
t etího místa Se radoval Martin
Tuček Z brněnského klubu AC
Moravská Slavia ziskem 2210
bod . Další domácí borec v této
kategorii skončil na čtvrtém mís-
tě - ond ej Kuče ík (2055 bodri),
na pátém místě byl Jind ich Goiš

(2054 bod ) a na sedmém místě
pak Marek Mikeska (628 bodri),
ktery ovšem Z d vodu zraně-
ní nenastoupil do závérečné
dvoustovky. Kategorii juniorri
ovládl Dominik Kubalák zis-
kem 1997 bodťr a jeho hodo-
nínsky oddílovy kolega Jakub
Slampa skončil hned za ním se
ziskem 1843 bodri. Kategorie
muŽ nebyla letos silně obsa-
zenajako loni a tak na vítězství
stačilo 2364 bod , které získal
Martin Juránek (AC Moravská
Slavia Brno) p ed domácím
závodníkem Martinem . Hoš-
kem, ktery nasbíra| 1079 bod .

Nutno podotknout, že hlavní
disciplíny tohoto závodníka
jsou p edevším vrhy a hody. V
nejmladší kategorii p ípravek
zvítězll domácí Dave Patrik
Kupka p ed nejmladším čast-
níkem trojboje Leošem Trnov-
cem (narozeny v roce 2006). V
mladším Žactvu zvítězi| domácí
Jan Hromek (1003 bodťr), na dru-
hém místě skončil Tomáš Mezlík
(BYAC Brno) ziskem 957 bod ,

tÍetí po adí si ziskem 4o9 bod
vybojoval další domácí závodník
Radek Kobzinek.

V dívčích a ženskych katego-
riích dosáhla největšího spě-
chu Veronika Paličková. Žakyne
AK Hodonín dokázala nasbí-
rat V součtu 2815 bod , což je
nejen novy okresní rekord, ale
také rekord Moravy a Slezska

Finále 100 metrŮ ŽákŮ - uprostred vítěz ondej DŽuba.

ovládla závodnice AC Prostějov
Monika obšelová ziskem 1695
bodri p ed Darinou Dvorskou
Z AK Hodonín, která nasbírala
1509 bodri. Kategorie pffpravek
pat ila talentované Michaele
Knotkové součtem 1560 bodri,
k čemuž vyrazně napomohly
vylepšené okresní rekordy na
50 a 100 metr v této věkové
kategorii.-Druhé místo obsadila
Daniela Cajková (1300 bod ),
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tÍetí skončila Hermína Trnovco-
vá (636 bod ) - všechny závod-
nice jsou z domácího klubu. V
mladších žákyních pak zvítězi-
la kyjovská Monika Horáková
(718 bod ).

,,Závodv proběhly v poklidu,
jen jsem si myslel, že čast bude
trochu větší. Čty icítka závod-
ník je ale dobtá a myslím, Že
dosažené vykony závodníkťr
jsou velice kvalitní. P ece jen
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prioritou je momentálně po á_

dání mezistátního utkání muž
a žen do 22 let, které 15. zá í
hostíme na stadionu ,,LJ Červe-
nych domk " V Hodoníně. Jsem
rád, že jsme mohli takto uctít
památku pradědy mého syna
a sportovce, ktery sportu na
Hodonínsku obětoval mnoho,"
zhodnotil dvaat i cát ročník
tradičního závodu Lukáš Lípa,
organizátor této akce. (iop)

této věkové kategorie. Pomohlo
jí k tomu také osobní maximum
na 50 a 60 metru. Druhá skon-
čila Markéta Sedláčková z AK
Kyjov (2101 bod ), fld t etí pozi-
ci skončila její kolegyně Marie
Bušinová součtem 2081 bod . V
kategorii dorostenek si poháÍ za
vítězství odnesla domácí Lucie
Žurková Za součet 2019 bodri
p ed Rebecou Slívovou Z JAC
Brno (1530 bod ). Kategoni žen


