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Hodonín _ HodoninštÍ doros-
tenci vstoupili do letošního
ročnÍku první ligy rryborně.
MládeŽnická druŽstva v olo-
mouci ve srrych věkorrych ka-
tegoriích kralovala. Doros-
tenci predčili na Hané opavu
i domácí tym, dorostenky si
zase poradily s Frydkem-
MÍstkem i VÍtkovicemi.

PrvnÍ soutěŽe druŽstev v at-
Ietice letos hostila Olomouc.
Na programu byla dlouhodobá
soutěŽ dorostencti, doroste-
nek, junior a juniorek, která
má celkem tri kola.

Ke spokojenosti hodonÍn-
sh ch atletri prvnimu kolu
vládli jak dorostenky, tak do-
rostenci. Navíc B tÍm doros-
tenc obsadil stejně jako osla-
bené druŽstvo juniorri páté
mÍsto. Dorostenci sIováckého
celku ziskali díky svym skvě-
tym vykon m}34bodti, druhá
skončila na Hané opava, tretí
p Íčku obsadila se značnou
ztrátou domácÍ olomouc. Za
čtvrtou Univerzitou Brno
skončil zminovany B t m Ho-
donína.

,,TÍmto se oddělila dvojice,
které by postup do republiko-
vého finále neměl uniknout.
DruŽstva olomouce a Brna se o
tretí postupovou príčku nej-
spiš ještě poperolJ," zhodnotil
pohled na tabulku čleďjiho-
moravského klubu Lukáš LÍ-
pa.

SoutěŽ dorostenek byla o po-
znáni vyrovnaněj ší. HodonÍn-
ská děvčata hlavně díky dvě-
ma vyrovnanym štďetám zvi-
tézlla součtem 179 bodti. Dru-
h Slezan Frydek-MÍstek na-
sbÍral jen o čty i body méně.
T etí byly Vítkovice. Mezi do-

rostenkami ovšem o postu-
pech neni zdaleka rozhodnu-
to. Čtvrt Sokol opava totLŽ
získal stejně jako AK olomouc
143,5 bodu.

,,V tomto budou ještě dalši
dvě kola velice zajímaváamá-
me se na co těšit. Nevím, jak na
tom jsou ostatnÍ druŽstva, ale
po prvnim kole jiŽ máme p e-
hled o mezerách, které je po-
t eba Wplnit. Pak bude druŽ-
stvo ještě silnějšÍ. Vě Ím, Že
naše dorostenky na národni
šampionát nejen postoupÍ, ale
uděIajÍ na něm i rryborny vy-
sledek," uveď vedoucí druŽ-
stva hodonínskych doroste-
nek Petr Šíma.

Oslabeni junio i p edvedli
skvělé vykony a i v malém po-
čtu obsadili konečné skvělé
páté mÍsto. Prvni dvě pozice si
rozdělila favorizovaná olo-
mouc a opava. T etí Univer-
z7taBrno a čtvrté VÍtkovice jiŽ
zaostaly. Hodonínsky t m zis-
kal osmaosmdesát bodti s vy-
hledem na soupe e pred se-
bou. ,,BohuŽel se nám zranili
závodnici, coŽ se q razné pro-
mÍtlo do celkového bodového
součtu. I tak myslím, Že v dal-
šÍm kole m Žeme zautočit na
soupe e p ed námi a ještě vy-
razné promluvit do celkového
učtovánÍ po t ech kolech,"
pronesl Lukáš Lipa.

Na Hané navÍc byly k vidění
i velmi kvalitni qikony. Sice
nikdo z hodonÍnskych závod-
nikti neprolomil nominačnÍ
kriténium pro vrcholnou akci,
i tak se ale mohou členové AK
Hodonín pochlubit pěti vylep-
šenymi okresními rekordy.

Dorostenec Filip Sasínek si-
ce utočil v běhu na osm set me-
trti na nominačni vykon pro
start na mistrovstvi světa do

metrovy protivítr zhatil PIá-
ny. I tak je vyrovnany osobní
rekord I2,I4 sekundy skvěIym
vstupem do nové sezony," ekl
LÍpa.

MírnějšÍ protivítr měla Pa-
ličková i na dvojnásobné trati.
Na dvoustovce p ekonala ho-
donínská béžkyně okresni re-
korď Pavly Sichové. ,,Vykon
24,74 sekundy znamená vede-
nÍ českych tabulek 2013 i vÍ_
tězstvÍ v tomto závodu stejně
jako na stovC ," upozornil LÍ-
pa.

okresnÍ rekord posunul ta-
ké Dominik Kubalák, ktery
vylepšil v kategorii juniorri a
záraven muŽ svtij rok stan
čas. Y závodě na čty i sta met-
r ubral hned v prvním závo-
ďé ze svého rok starého q ko-
nu tri setiny, kdyŽ cilovou pás-
ku protnul v čase 49,5L sekun-
dy.

,, očekávalj sem trochu víc. Z
pětistovky, kterou jsem běŽel
pred tydnem, jsem si vě iI na
čas minimálně pod 49,50
sekundy. Spíš ještě rychlejšÍ.
BohuŽel z toho bylo jen 49,5I
sekundy. Na druhé straně je to
velice dobry start do sezoily,"
prohlásil trochu zklamaně Do-
minik Kubalák, ktery by se rád
dostal mezi čtve ici čtvrtka
pro štďetu na mistrovstvÍ Ev-
ropy do devatenácti let. o pár
hodin později pridal Kubalák
skvěly osobní rekord v závodě
na dvě stě metrri.

Poslední dva rekordy p idal
junior Jakub Žurovec, kte4
na stovce p ekonal vykonem
II,37 sekundy rekord Tomáše
Slezáka. VylepšenÍ rekordu se
dočkala také oštěparka Kate-
-rina Fialová. Nadaná doros-
tenka poslala p lkulové náči-
ní do vzdálenosti 24,05metru.
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sedmnácti let, ale ani na měk- siln:i protivítr a mírná una-
čÍ limit 1:53,50 minuty v solo va, která se dostavila po sou-
závodě nestačil. I tak ale Sasi- streděnÍ ve Španětsku, utnuly
nek vykonem 1:53,85 minuty Veronice Paličkové plán na
vládne českym tabulkám 2013 nominaci na světovy Šampio-
dorostencri. nát dorostu. Mladá hodonÍn-

Z okresních tabulek muŽ ská sprinterka se chtěla poku-
navic tďentovan závodník sit v závodě na sto metr spl-
vymazal vykon Radima Maty- nit ostr:Í limit 11,90 vte iny.
áše z roku 1998. ,,BohuŽel témě dvouapul-

V: sledky závodník AK Hodonín
'Junio i: David Herka (4. místo 400 m - 51,88 s, 5. místo 800
m - 2:00,81 min), Jakub Konečn rc. místo 1500 m - 5:02,73
min), Dominik Kubalák (1. místo 400 m - 49,5Ls, 3. místo 2oo
m - 22,84 s), Ján Šuba (2. místo trojskok - 14,06 ÍÍl,3. místo
dálka - 650 cm), Petr Vašek (3. místo oštěp - 50,31 m), Jakub :

Žurovec (2. místo 2oo m ; 22,8LS, 5. míst 1o0 m - 11,3'7 s)' .

Dorostenci: Nikolas Broš (2' míŠto koule L5,27 m, oštěp -
46,96 m), Radim Cahlík (8. místo - 100 m - 12,22 s), Viktor Da-
o (1. mÍsto koule -L6,47 m, disk - 48,L6 m), Pavel Dolejš (l.

místo tyč - 380 cm), Jacob Gryc (3. místo 100 ffi ; 1l,88 s), Da-
vid Kákona (2. místo 3 km - 9;53,L2 min),Ond ej Kuče ík (2.
místo 100 m - 11,85 s, 3. místo 20o m - 23,T7 s), Marek Mi-
keska (3. místo disk _38,09 ffi), David Mrkous (4. místo 2kmp .

- 8:0 ,51 min), Filip Navrátil (1. místo v1ška _ L94 cm,2. místo
dálka 655 cm), Jaroslav P ček (3. místo 1500 m - 4:30,94 min),
Filip Sasínek (1. místo 800 m - }53,85 min, 2. místo 400 m -
51,90 s), Vladimír Štofar ( . místoZkm p . - 8:L4,78 min), Pa-
trik Sasínek ( . místo 400 m - 55,99 s), Petr Tancer (6. místo
disk - 35,23 m), Ji í Tomek (5. místo 800 m - 2;lL,9L min).
Dorostenky: Anna Dzyublyuk (1. místo trojskok - 11,45 m,3.
místo dálka - 522 cm), Kate ina Fialová (7. místo v ška - 153
cm), Adéla Herzánová (8. místo 100 m p : -L6,48 s), Zdenká'
HIaváčová (3. místo 1500 m - 5:40,88 min), Denisa Hubáčková
(3. místo tyč - 22o cm), Eva Jandová (r. místo dáIka - 550 cm,
3. místo I00 m p . -L5,32 s), NatáIie Kolajová (I. místo 400 m -
57,65 s), Tereza l(orvasová (2. místo B00 m - 2:23,35 min),
Aneta Palánová (5. místo dálka _ 493 cm), Veronika Paličková
(1. místo I00 a 200 m - L2,L4s:24,74 s), Eva Perniká ová (x1.

místo oštěp - 22,34 m), Markéta Sedláčková (9. místo 100 m -

skok -L2,o6m), Tomáš Fišer (3. místo v1ška --L87cm), romaj
Halouzka (10. místo 100 m - L2,5o s), Martin Šípek (5. místo
v: ška -L78 cm).


