
klubu Hodonín byll

ly ibody od poslupu
REGION - Co se v posledních
závodech poda ilo mladšímu
žactvu a družstvu dorosten-
cri, se bohužel již 1epoda ilo
starším žákrim. v Sumperku
bojovali v semifinále o postup
na Mistrovství Čn družstev,
které pak hostí Brandys nad
Labem.

K tomu, aby Se posunÍrli na
toto mistrovství, jim chybě-
ly pouhé 4 body| Za vítězn m
Sokolem Opava a tymem AK
olomouc, kte í dokázati více
odskoči| byl boj naprosto vyrov-
nany., Na t etím místě skončilo
družstvo Atletiky Poruba ziskem
110 bodťr, poslední postupové
místo pak obsadil AK sSK Vít-
kovice ziskem 105 bodťr. Hodo-
nínští mládežníci ziskem 101

bodti, tedy zťrstali jen těsně pod
postupovou čarou a jsou tedy
pátym nejlepším družstvem na
Moravě a ve Slezsku. ,,o to víc
nás mrzí, že jsme měli nemocné
další závodníky. Kdyby nastou-
pil alespo jeden z nich, stačilo'
nám to na postup,'j konstatoval
ttenér 7,ďenék Lípa. Na repub-
likovém šampionátu se ovšem
hodonínské naděje objeví. V dre-
su tymu JAC Brno nastoupí jako
hostující Veronika Paličková a
Tereza Korvasová. obě dokáza-
ly p inést tomuto družstvu jede-
náct bodťr Za vítézství, Z toho
Paličková dokonce dvě. A nejen
to. Veronika si ďokázala zaběh-
nout natrati 60 metru i 150 met-
r osobní rekordy a je'' jedna
setina ji dělí na obou tratích od
nejlepších vykonťr V tabulkácb
ČR letošního roku. Na 60 metru
se zlepšila jIŽ na 7 ,q4 sekundy a
vylepšila tím své čtrnáct ďní sta-

ré osobní maximum zhet v Brně
(7,89 s) a na 150 metru časem
18,93 zaostala jen devět setin
za okresním maximem. Tereza
zvítězila na své slabší trati 80G
metru dobrym časem 2:23,6I
minuty. osobní rekordy p eko-
návali t žáct. Marek Mikeska
se dokázal v disku neuvě itelně
zlepšit a dosáhl poprvé v karié e
za 40 metrovou hranici. Vykon
40,35 metru jej tak pasoval na
osmého nejlepší diskďe v letošní
sezoně. K tomu p idal osobák v
kouli zahod II,37 metru. V kou-
li si polepšil také Michal BÍezi-
na. Ten se zlepšil o p l metru a

vykon 13,60 metrťr jej Íaďí na
vyborné 13. místo v CR.

Z vysledkri iávodník AK
Hodonín: Marek Mikeska (2.

místo disk ' 40,35 m' 7. místo
koule _ II,37 m, 12. místo klaj
divo _ 20,83 m), Michal BÍezi-
na (2. místo koule _ 13,60 m, 10.

místo dálka _ 502 cm), Zdeněk
Šrudla (1. místo oštěp _ 49,20 m,
koule _ 15,00 m, 5. místo disk -
35,01 m), Patrik Šmerda (3. mís-
to vyška _ 161 cm, 5. místo 200
m p ekážek _ 3I,62 S, 9. místo
dáIka _ 522 cm), Marek Macek
(4. místo kladivo _ 27,52 m, 14.

místo koule 7,96 m), ond ej

Kuče ík (7. místo 150 m - 18,85
S, 8. místo 60 m _ 7,87 s), ond-
ej Džuba (7. místo 60 m _ 7,81

s), Petr Tancer (4. místo disk -
36,09 m, 10. místo koule _ 9,55
m' 12. místo oštěp _ 27,23 m),
Lukáš Nesvadba (60 m - 8,69 s,
150 m - 20,6I s), Tomáš Friedl
(300 m _ 45,05 s), B ezina, Džu-
ba, Nesvadba, Kuče ík (3. místo
4kÍát 60 m _30,27 s).
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