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Hodonín _ MajÍ splněno. At-
Ieti hodonÍnského atletické-
ho klubu zakončili uspěšnou
Sezonu 2012. PoslednÍm roz-
lučkov:Ím závodem byl kla-
sicky pětiboj a vrhačsh troj-
boj, kter:Í na stadionu U Čer-
venych domk uspo ádal pro
členy slováckého klubu a dal-
ší kamarády hodonÍnsky dál-
kar LukáŠ LÍpa.

,,Je to takové zpestrenÍ a pro
vŠechny prÍleŽitost zkusit si i
ostatnÍ discipliny, nejen tu
svoji specializaci. Letos vyšlo
skvěle počasí a bylo téměr na
plavky. Trochu mě mrzí, Že
některi závodníci jsou zrané-
nÍ a nemohli se závodu zu-
častnit," uvedl hlavnÍ organi-
zátor akce Lukáš Lípa, ktery v
pětiboji obhájil lo tské vitéz-
stvÍ.

I kdyŽ to byl poslední závod

letoŠnÍho roku, padaly v něm i
rekordy.

O ustanoveni rekordu sta-
dionu v klasickém pětiboji'
ktery zahrnoval dálku, oštěp,
závoďna dvě stě metrri, disk a
běh na patnáct set metrti, se v
kategorii postarala Žen Jana
Myrmusová.

Ta v součtu pěti disciplÍn
ziskala celkem 1641 bodri. Ve
vrhačském trojboji, kam pat í
koule, oštěp a disk, ustanovil
součtem 1033 bodti v kategorii
juniorri rekord Dominik Ku-
balák.. V muŽské kategorii do
dvaadvaceti let kraloval Slo-
vák Peter Vaculka, ktery zis-
kal 1096 bodri.

V hlavnÍ muŽské kategorii
vylepšil rekord Norberta Tuši
z lonského roku Martin Ho-
šek, ktery sebral v sektorech
celkem 1697 bodti.

Hošek se také stal celkovy
vítězem trojboje. Na druhém

mÍstě součtem 1348 bodti
skončil dálka Lukáš LÍpa,
treti mÍsto obsadil Peter Va_
culka. Jiri Šikula byl čtvrty,
Ji í Vinklárek obsadil pátou
p Íčku, Pavel Šíma skončil
šesty a Michal Zlámal se mu_
sel spokojit se sedmym mÍs_
tem.

V kategorii žen zvitézila se
ziskem L467 bodri Jana Myr-
musová. o druhé mÍsto se dvě
závodnice stejnym součtem
bodti. Shodně II92 bodti na_
sbiraly domáci závodnice
Lenka Kuchlerová a Zuzana
Haunoldová.

Za zmínku stoji i vykon do_
rostence Filipa Sasinka. Ten
na závěr sezony cÍtil formu, a
tak se s trenérem rozhodli bě-
Žet dva kilometry prekáŽek.Že
to byl vyborny tah, se ukázalo
v cíli, kdy se časomÍra zasta-
vila na skvělém čase 6:00,75
minuty. Tento čas znamená

nejrychlejší čas letošnÍ sezo-
ny v kategorii dorostencri a na
1o ském mistrovstvÍ světa té-
to věkové kategorie by tento
čas stačil na skvělé jedenácté
mÍsto. ,,Filip mi v cÍli tÍkal, Že
závoď chtěl i vzďát, ale hnali
jsme ho kup edu, jakto jen šlo.
Trenér Slezák měl vyborně
rozvrŽené mezičasy na tento
čas a sedlo to p esně. P ispělo
k tomu také skvělé počasÍ, kte-
ré nám opravdu na závodění
vyšlo," zhoďnotil Sasinkriv
běh LÍpa mladší.

Čas mladého českého re-
prezentanta znamenal také
rekord stadionu a okresní re-
kord v kategorii dorostu.
okresním rekordem byl"také
vykon Jany Myrmusové v pě-
tiboji, Marka Mikesky ve vr-
hačském trojboj i dorostu (I47 0
bodti) a Dominika Kubaláka v
téŽe disciplině v kategorii ju-
nior . 4b.4o.Lo41^


