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Hodonínsko SPoRT l 30. květn a2o13 l +s

Filip Sasínek (č. 8) si ričast na mistrovství světa zajistil splněním limitu v běhu na 2 ooo m p ekížek. FoTo I HYNEK ZDENĚK

Y raznymzp sobem

Medailová umístění
hodonínsk' ch atletek
Zdena Bezrišková
(3. místo tyč . 321 cm)
Denisa Bučková
(r. místo 4oo m - 58,34 S, 3. místo
lOOm-rZ,3rs)
Monika Chlebíková
(z. místo tyč - 34t cm)
Natálie Kolajová |

(r. místo 8oo m - 2:10'15 min)
Lenka Korábová
(z. místo kladivo _ 44,90 m)
Lenka Kršáková
(r. místo roo a 2oo m - 11'70 s;
23,88 s)
Lucie Krtičková
(z. místo lyška _ L67 cm)
Jana M}rymusová
(r. místo disk - 42,g7 m)
Tereza Konrasová
(r. místo 3 km _ 10:03,65 min)

Neilepší umístění
hodonínsk ch atlet
Martin Heinď
(z. místo v ška - 2|t cm)
Dominik Kubďák
(z. místo 4oo m - 49,55 s)
Luláš Lípa
(z. místo dálka _ 695 cm)
Radovan Pauer
(z. místo koule - L5,7o m)
Filip Sasínek
(z. místo 8oo m - r:53,87 min)
Jaroslav Stančík
(g. místo disk - 48,z6 tr5 4. místo
koule r3,9o m)
Adam Závack
(r. místo 1oo m - ro,zt s)
Ond ej Spazier
(4. místo kladivo _ 45 m)

Hodonínští atleti plní limity
m že b tzastoupena
hodonínská atletika
na mistrovství světa
sedmnáctiletyich
V ukraiinském Doněcku.
Startovat tam m že
aŽ čtve ice borc .

n HYNEK ZDENĚK

HoDonín I vu velmi dobrém
světle se p edstavili v rivodním
kole r. ligy atlet a atletek zástupci
AK Hodonín. Ženy v nabitém star-
tovním poli obsadily čtvrté místo,
muži vyrovnali svuj lo slcy nejlepší
v'sledek a skončili t etí.

V 'bornou prací s mládeží se mo-
hou pochl'ubit v AK Hodonín. Už
p ed startem prvního kola r. ligy
měli totiž dva zástupci klubu spl-
něné ostré limity na mistrov-
ství světa sedmnáctiletjlch atletri
v ukrajinském Doněcku. Filip Sa-
sínek se nominoval na šampionát
na trati z ooo metrri p ekážek ča-
sem 5:56,33 min. a sprinterka Ve-
ronika Paličková časem 11'90 s na
hladké stovce.

o další letenky se chtěly posta-
rat p edevším Teteza Korvaso-
vá na trati 3 ooo metrri a Natálie

Natá!ie Kolajová finišuje na trati
8oo metrti, časem 2:1oJ5 splnila B -
limit na mistrovství světa v Doněcku.

Kolajová na osmistovce. Teteza
si sice zaběhla osobní rekord, ale
doplatila na to,že neměla v závo-
dě kvalitní soupe ku. ,,Domluvila
jsem se s Kristínou Hegedítsovou
ze Slovenska, že mi pomriže s ča-
sem' ale bohužel onemocněla," ry-
světlila běžkyné ze Vnorov, která
druhé v cíli nadělila ostudnych pa-
desát sekund!

v borné ěasy
mladych atletek

Natálie Kolajová vhodnou part-
nerku našla v Elišce Nerudové
z olomouce, která ji pomáhala
až do závětečn 'ch metr . Vysled-
kem bylo, že Natálie splnila časem
2:Lo,15 ričastnicky B limit, takže
pokud ještě jednou podobn, v,-
kon zopakuje, nebude jí už nic brá-
nit v odletu na Ukrajinu. Mimo-
chodem zmíněny čas, byl nov'm
okresním rekordem, kter' dokon-
ce p edčil i v'kon další hodonínské
atletky a české reprezentantky Sil-
vie Škabrahov é. Ženy doplatily na
nižší počet sv'ch závodnic, jinak
si totiž počínaly nadmíru rispěšně.
,,Moc bychom jim p áli postup do
baráže o extraligu," uvedl mluv-
čí klubu Lukáš Lípa. Muži získali
stejně bodri jako čtvrtá B eclav, Dá
t etí pozici je posunul vyšší počet
lepších umístění.
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