
oníně ozdobily rekordy
HoDoNÍN - Po dlouhé zimě
konečně zača|o venkovním
sportrim p át počasí. Atleti této
p íležitosti využili k ově ení
formy p ed nadcházející dlou_
hou sezonou. V sobotu pozvali
na stadion rrU Červenych dom-
kri" hodonínští atleti své kole-
gy z celého Hodonínska, aby
pomě ili své síIy na Okresním
p eboru.

,,Z&poslední ti roky, kdy jsme
tradici okresního p eboru oŽivili,
bylo letos nejvíce častník . V
soutěži se objevilo l03 závodní-
k . Někte í šli pouze jednu dis-
ciplínu, někteff i čty i. Pro letoš-
ní rok jsme zvolili také trochu
netradiční disciplíny. Pro všech-
ny kategorie jsme vypsali 60,
150, 300 a 500 metr , a samo-
zÍejmě technické disciplíny, bez
kterych to nejde, tedy záHadní
vrhy, hody a skoky. Tento závod
měl byt hlavně testem p ed ost-
rymi starty v sezoně, které zahájí
pffští tyden dorostenci a junio i v
olomouci," vysvětlil netradiční
pojetí disciplín Lukáš Lípa.

,,Netrad7ční" v čet disciplín
hlavně pro starší ročníky (doros-
tenci, junio i nebo dospělí), pro
které jsou obvyklejší distance
100, 200 nebo 400 metr , zapÍí-
činil vítr v tabulkách. Padly čty-
i rekordy Moravy a Slezska,
sedmnáct stadionu, devatenáct
okresních a osmnáct rekordri
oddílu AK Hodonín. Ty nejzají-
mavější jsou samoz ejmě rekor-
dy Moravy a Slezska. Hned dva

si na své konto p ipsala domácí
Veronika Paličková na 60 a 150
metru. Po soust edění ve Španěl-
sku se z dosahovanych tréninko_
vych q sledkri očekávalo hodně,
a to se také potvrdilo. V konem
7 ,50 sekundy zaostala jen 4 seti-
ny za svym halovym českym
rekordem a na stopadesátimetro-
vé distanci z toho byl čas 17,85
s. Skvěly byl také závod na 500
metru junioru a mužri. Ten zp so-
bem start cíl ovládl junior Domi-
nik Kubaliík, ktery tak od sobo_
ty drží rekord Moravy a Slezska
vykonem 1:03,68 minuty. Druhy
v cíli Václav Vlček z Uherského
Hradiště zlepšil rekord v katego-
rii dvaadvacetiletych na 1:04,55
min., ale vykony všech závodní-
k i tak byly skvělé.

okresních rekordťr ať. jlžvylep-
šenych nebo ustanovenych (změ-
na v pravidlech atletiky tykající
se změn váhy náčiní u disku star-
ších žaky t) padlo celkem deva-
tenáct.

V Rekordy vylepšili: Jakub
Zurovec na 60 metru junioru

7,15 s a 150 metru junioru i
muž _ 16,63 s, ond ej Kučeffk
na 60 metru dorostencťr _ 7,30 s,
Veronika Paličková na 60 metru
dorostenek ižen _ 7,50 s a 150
metru dorostenek i Žen 17,85 S,

Michaela Knotková na 300 met-
r mladších Žekyt 43,07 s'
Adéla Sedlá ová na 300 metru
dorostenek 45,56 s, Dominik
Kubalák na 500 metru juniorťr
i muž _ 1:03,68 min., Jaroslav

P ček na 500 metru dorostenc
I:13,66 min., Jakub Zelinka

v disku mladších ŽakŮ 19,35
metr , Natálie Zelinková v dis-
ku starších žáky t _ 2I,53 metr ,

Jana Myrmusová v disku Žgn do
22\et _ 40,11 metru (všichní AK
Hodonín), Manin Fojtík na 500
metru starších žákŮ I:I9,77'
min., Anna Vyletována 500 met-
ru starších žáky _ l:2I,17 min.,
Monika Leciánová na 500 metru
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mladších Žekyt l:38,67 min.
(všichni AK Kyjov). Všechny
okresní rekordy jsou samoz ej-
mě rekordy oddílovymi.

Skvělé vykony závodníkri nyní
provokují ke spekulacím, co
závodníci p edvedou v ostrych
startech. Svou vykonnost mohou
ukázat již tento víkend, a to V

sobotu 4. května v olomouci,
která hostí první kolo Mistrovství
Moravy a Slezska dorostu a juni-

oru. Zde se p edstaví hned čty i
družstva AK Hodonín. V katego-
rii dorostenc hned dvě (A a B
družstvo), dále družstvo doros-
tenek a družstvo junioru. P itom
druŽstvo dorostenc A a doroste-
nek vzhlíží k medailovym ambi_
cím a k pffpadnému postupu do
medailovych boj na podzimním
Mistrovství republiky, které by
měl hostit stadion ,,U Červenych
domk " v Hodoníně.

K sezoně vzhlíŽejí s očeká-
váním také běžcl Ti Se v den
konání okresních p eboru vrátili
Z vysokohorského tréninkové-
ho st ediska v italském Melagu.
Filip Sasínek,Tereza Korvas ová,
Natálie Kolajová, Sylva Škabra_
hová, ond ej Džuba a Patrik
Sasínek tak netrpělivě očekáva_
jí vysledky v prvních závodech
a první zmi ovaní budou chtít
určitě ritočit na limity na vrchol-
né akce tohoto roku.

Na vrcholnou akci se ale už
stihl nominovat první z hodonín-
skych atlet , a to chodec Filip
Veselouš, ktery již absolvoval
mezistátní utkání junioru v ch zi
na 10 kilometr , a jenž se společ-
ně s reprezentačními kolegy ond-
ejem Motlem a Vítem Poláškem

p edstaví na Evropském poháru
v ch zi na 10 km, ktery bude
hostit slovenské Dudince.

Kompletní vy sledky z okresních
p eboru a další informace najde-
te na akhodonin.com nebo na fa-
cebookovych stránkách Atletic_
kého klubu Hodonín. (iop' LL)

Martin Hošek trojnásobn okresní pebornk (koule, ostěp, disk). Foto: AK


