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Hodonín - V ška sky mítink
Čejkovická láťt<a uď-otat pro
hodonínské atlety definitivní
tečku za letošni halovou sezo-
nou. o tom, Že byla velice
uspěšná, nemi e byt pochyb.
Závodníci sIováckého celku
stihli v zimnÍm obdobÍ absol-
vovat šestnáct závodri pod
st echou. T ináct podnilni se
uskutečnilo v České republi-
ce, t i akce byly v zahraničÍ.

,,Během těchto závodti se na-
ši závodnÍci celkem stočty ia
dvacetkrát postavili na start,
eoŽ je o patnáct start více než
Ioni," upozornil statistik AK
Hodonínlukáš Lípa.

Na Mistrovstvi Moravy a
Slezska získali hodoninšti zá-
vodnÍci osm medailÍ. o jeden
cenny kov navÍc urvali na ná-
rodnÍch' šampionátech.,,Loni
cinklo pětkrát, Ietos dokonce
devětkrát. Z toho šest bylo ti-
tulri mistra České republiky. K
tomu máme dvě st íbra a jeden
bronz," chlubil se halovymi
uspěchy LÍpa.

Jedna bronzová medaile pak
p ibyla do statistik zásluhou
v: ška ky Lucie l{rtičkové z
mistrovství republiky vyso-
koškolák . ,,Tyto skvělé v}lko-
ny se také promÍtly do změn v
okresních a oddÍlovych tabul-
kách. okresnich rekord ' bylo
postupně p ekonáno celkem '

t icet. oddíIovych ještě o dva

vice," ekl Lípa.- ,,V pr běŽ-
nych tabulkách Ceské repub-
liky halové sezony 2012 atleti
stanuli na pomysln: ch stup-
ních celkem čtrnáctkrát, z to-
ho osmkrát n_a nejvyššÍm stu-
pinku, pětkrát na druhém a
jednou na bronzovém,'l dopl-
nil.' Z vykonri je nutné vyzved-
nout hlavně česky rekord
sprinterky Veroniky Paličko-
vé.

Svě enkyně trenéra Zde tka
Lipy dokázala ve finále repub-
Iikového šampionátu starŠich
Žáky t zaběhnout šedesátimet- '

rovy sprint za 7,65 vte iny a o
setinu vylepšit česky rekord
této věkové kategorie.

Do dlouhodobych tabulek se
zapsal také prvním rokem do-
rostenec Filip SasÍnek. Svě e-
nec Antonina Slezáka vylepšil
svrij halovy osobnÍ rekord v bě,
hu na osm set metrri (1:55,62
min), a tím se zapsal jako t i-
náety nejlepšÍ do historich ch
tabulek v hale této věkové ka-
tegorie.

V současné době se mladÍ
hodonÍnšti atleti intenzivně
p ipravuji na nadcházejícÍ se-
zonu na ďráze. ZávodnÍci AK
Hodonín momentálně nabirajÍ
tréninkové dávky V JesenÍ-
kách, kam a
chatu Čert

Členové a
Žáci sportovních t íd p i ZŠ,,U
Červenych domkťr tak netrpě-
livě vyhlÍŽejí sezonu na dráze,
kterou 28. dubna na stadionu U
Červnech domkri odstartují
okresní p ebory.

,,Mezitím čeká p edevšÍm
béžee několik závod běŽecké-
ho poháru. V sobotu odj iŽďÍTe-
rezaKorvasová a Filip Sasínek
hájit naše barvy a MistrovstvÍ
republiky v krosu, které hosti
St elské Hošticě nedaleko Kla-

.tov. Pi}y nabitému programu
jsme jiŽ vynechali, stejně jako
Ioni, závoď Mistrovstvi Mora-
vy a Slezska v krosu. Program
je pln: závodri aje pot eba Se na
ně adekvátně p ipravit," pro-

Korvasovábrala i p es pád bronz
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Hodonín Dvě bronzové me-
daile p ivezli mladí hodonín-
šti atleti z mistrovství repub-
Iiky v krosu. T etÍ misto ur-
vali na náročné trati v HoraŽ-
dbvicích FilÍp Sasinek a Te-
reza Korvasová. Dalši zástup-
ce slováckého klubu Dominik
Bartoník skončil dva cáty .

HistorÍcky čty icáty repub-
likovlt šampionát V prespol-
nÍm běhu uspo ádal ACCC Ho-
raŽďovice Zápaďní Čechy na
tratÍch, které splnuji parame-
try pro vrcholné rnezinárodní
akce. V pátek večer učastnÍky
mistrovstvi vystrašil déšť. V
sobotu se jiŽ počasí umoud ilo
a pr běh mistrovství dopro-
vázeIo slunné počasÍ s p Íjem-
nou teplotou osmnáct stup ti.

Špičkově p ipraveny areáI
p ilákal rekordni počet učast-
nikri ve všech kategoriÍch, kte-
rych bylo témě šest set. ,,Spe-
cifikem krosového šampioná_
tu je to, že se na něm sejďou zá-
stupci st edních tratí i vytr-
valci, coŽ zaručuje silnou kon-
kurencÍ," ekl zástupce hodo-
nínského klubu Lukáš LÍpa.

AK Hodonín reprezentovali
čty i zástupci. Nejd Íve na trať
dlouhou 1850 metr vyběhla
starši žačka Martina Bašuso_
vá. Ta ďoběhla ve čty iceti-
čIenném startovním poli v ča_
se 7:25 minuty na slušném t i-
cátém mÍstě. ,,Pro Martinu to

byla premiéra na republiko-
vém šampionátu,"'upozornil
Lípa

StaršÍ Žáky zastupoval v Ho-
raŽďovicich Dominik Barto;
ník. Na bronzového medailÍs-
tu z nedávného Žákovského ha-
Iového mistrovstvÍ na trati
patnáct set metr čekaly jeden
maly okruha dva st ední okru-
hy mírně zvlněné trati dlouhé 3
050 metr . Bartoník doběhl s
časem 10:55 dvacáty.

DaIšÍ dva zástupci hodonín-
ské atletiky Tereza Korvasová
a Filip SasÍnek pravidelně vozÍ
medaile z republikovych šam-
pionátri. Nejd íve na trať stej-
nou jakou měli starší Žáci, vy-
běhta dorostenka Tereza Kor-
vasová.

,,Do druhého kilometru dr-
Žela těsny kontakt s vítězqou
závodnici AneŽkou Drahoto-
vou z USK Praha. P i mírném
stbupání Tereza zaČala na ve-
doucÍ závodnici ztrácet Na
jedné z umělych p ekáŽek
ovšem upadla. To ji p ipravilo
o náskok p ed jejÍ pronásledo-
vatelkou Moirou Stewatovou
ze Spartaku Praha 4 a tim Te.
reztl posunul na t etí pozici.
Ztr átu, kter ápá dem vznikla, s e
jÍ p es velké usilÍ jiŽ nepoda i-
lo srovnat. S časem t0:44 mi-
nuty doběhla na konečném t e-
tím místě," popsal dramaticky
závoďLipa.

,,Ztrátana prvnÍ činila v cÍli
čty iat icet vte in, na stríbro

stačilo běŽet o dvanáct sekund
rychleji," p idal.

Na posleďnÍho hodonínské-
ho zástupce Filipa Sasinka če-
kala trať dlouhá čty i kilomet-
ry.

,,NejvětšÍ záludností byl
'dvacetimetrovy vyběh, ktery
všechny závodnÍky pat ičně
potrápil," ekl Lipa.

Sasínek, jehoŽ prioritou v le-
tošní halové sezoně byly p e-
devším st ednÍ tratě, Se v Ho-
ražďovicích pral o co nejlepšÍ
pozici ažďoposlednÍ chvÍle, Cí-
Iem nakonec proběl na skvě-
Iém t etim mÍstě v čase 11:55
minuty.

Z vítězství se radoval zá-
vodník AC Mladá Boleslav
Martin Rejman (11:27 min), na
st ibro dosáhl Jakub Zemaník
z AKSSK VÍtkovice (11 :32 min).

Sezonu pod otev enym ne-
bem vyborné začaliuŽ minuly
tyden chodci. Ve švycarském
Luganu sbírali cenné zkuše-
nosti na prestiŽním mítinku
Lugano Trophy 2012.

V nabyté konkunenci chod-
cii z'celé Evropy ďokáz,ál halo-
vy mistr repunhky Filip Vese-
louš vyjÍt bronzovou medaili.
Desetikilometrovou trať zvlá-
dl v čase'49:10 minuty a vylep-
šil tÍm i okresní a oddílovy re-
korď v kategorii dorostu.

Druhy zástupce AK Hodo-
nin Ji i Skalka došel ve stej-
ném závodéna skvělé osmé po-
zici.


