
Mezist átní utkání v atletice ovládl česlý tJrm
Nejúspěšnější spot'tovkyní se stala závodnice USK Praha Martina Schmidová. Hodonínská odchovankyně získala tři medaile
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LIBOR KOPL

Hodonín - MezistátnÍ utkání
Čn_nnadhrsko_Slovinsko muŽ
a Žen do dvaadvaceti let, které
se v sobotu uskutečni]o na sta-
dionu U Červenych domkri,
ovládli domác i závoďnici. Čes-
ké atletky zvitézIlty s vyššÍm
náskokem neŽ muŽi. Neju-
spěšnějšÍ závodnicÍ vyznam-
ného závodu byla sprinterka
Martina Schmidová. Hodo-
nÍnská odchovankyně, která
hájí barvy USK Praha, ziskala
t i medaile.

'ilATLETTKA

v této kategorii startovali
závodníci ročník 1990 a 1996,
tedy od dorostu po dvaadvace-
tileté. Po ptilroce p iprav se
postavilo na atletickém oválu
dvě stě atletizet i evropskych
zemi.

,,PočasÍ atletrim p álo. Jen
sprinte i měli v některych bě-
zieh proti sobě opravdu silny
vitr. Jinak si na podmínky ni-
kdo stěŽovat nemohl. Po orga_
nizačni stránce proběhlo vše, .

jak má a naše p lročni práce se
nám vrátila v podobě krás_
-n: ch vysledk závodnik .

Musime podotknout, Že se zá-

vodti ztičastnilo mnoho učast-
nÍk letošnÍho mistrovství
Evropy dospělych i učastnÍci
juniorského mistrovství svě-
ta," uvedl člen AK Hodonin a
hlavnÍ organizátor akce Lukáš
LÍpa.

TrojutkánÍ jasně domino-
vali domácÍ reprezentanti,
kte i své hosty p edčili v kate-
gorii muŽ i Žen. A to jim chy-
běli nap Íklad semifinalista
olympijskych her v Londyně a
mistr Evropy z letošního roku
Pavel Maslák.

Ženy v součtu nasbíraly 173
bodti. Druhé skončily na Slo-
vácku Madárky a t etÍ byly
Slovinky. Stejné po adÍbylo iv
kategorii muŽ . Mladí češti at-
leti nasbÍrali celkem 181,5 bo-
dri, Mad'a i jich měli 130 a t etÍ
Slovinci pouze 88,5 bodu.

,,Y kaŽdé disciplině závodili
dva závodníci z kaŽďé zemé.
Celkem jich tedy startovalo
vŽdy šest. Podle umÍstění se
p idělovaly body. Součet bodti
pak dal konečné po adÍ zemi,"
up esnil bodovánÍLÍpa.

Kromě medailí pro první t i
závodníky v jednotlivych dis-
ciplÍnách si ocenění odnesla
také jednotlivá druŽstva a nej-
lepší Žensky a muŽsky vykon.
o ten muŽsky se zaslouŽLlv zá-
vodě na sto deset metrri p eká-
Žek česh závodnik Petr Pe-

táz. V kategorii Žen to byla
slovinská závodnice Maja
Bratkičová za vykon 13,44 me-
tru v trojskoku. ,,oba v:Íkony
jsou také novymi rekordy sta-
dionu ve věkové kategorii
muŽ a Žen do dvaadvaceti
let," upozornil Lipa.

Rekord hodonÍnského sta-
dionu by prekonán hned
sedmat icetkrát. ,,Ročně paď-
ne v mistrovskych disciplí-
nách do deseti rekordri a to je
spÍš vyjimka. Sedmat icet je

ně'co naprosto neobvyklého a
jen to dokazuje Wsokou uro-
ve tohotcj závodu. V tomto
směru byly aktivnějŠÍ ženy,
které prekonaly rekord v pěta-
dvaceti p Ípadech. MuŽi ho
zlepšili jen dvanáctkrát," in-
formoval Lipa.

Z ďomácich závodník Se na
ováIu p edstavila Sylva Ška:
brahová. Letošni mistryně
České republiky na čty i sta
metr p ijela obhajovat svoji
pozici z nedávného národniho

šampionátu. Rodačka z Hroz-
nové Lhoty zaostala osm setin
za svou reprezentačnÍ kolegy,
nÍ Janou Slaninovou, ktere jÍ
tímto vrátila poráŽku právě z
p edchozÍhozávodu.

Svě enkyně trenéra Anto-
nÍna Slezáka vystoupďa pro
st Íbro za vykon 55,02 sekun-
dy. Poté se stala společně se
svymi kolegyněmi vÍtězkou ve
štafetách na čtyrikrát čtyri sta
metrri.

Dres českého národniho t -

mu v sobotu navlékla i další
hodoninská odchovankyně,
která vyrostla v atletickych
t Ídách U Červenych domkri.
Sprinterka Martina Schmido-
vá ovláďa časem 25,00 sekun-
ďy závodna dvě stě metrri.

Na polovičnÍ trati obsadi]a
hodonínská rodačka druhé
misto. Schmidová pomohla k
vÍtězství také reprezentačni
štďetě v závodě na čtyrikrát
sto metr .

Se t emi medailemi se stala
závodnice USK Praha nejlepši
sběratelkou cennych kovri na
této akci.

,,Je Škoda, Že se nenomino-
vala také v: ška ka Lucie lft-
tičková. Y závodě stačilo p e-
konat 170 centimetrti. Na to
určité má amohla si dom od-
nést medai]i. Učitě by si ji letos
také zaslouŽila," pravil Lipa.

Ten hodnotil sobotnÍ akci
pozitivně.,,Samoz ejmě vŽďy
se najdou nějaké nedostatky,
ale vše proběhlo v rámci re-
gulí a jsem rád, Že p lročni
d ina k něčemu byla. Musím
poděkovat všem, kte í se na
akci podíleli, p edevšÍm mé-
mu otci, se kterym jsme vše
dávali dohromady. Také panu
starostovi Hodonina Igoru
Taptičovi, Že p iŠel akci zahá-
jit á společně s editelem Čes-
kého atletického svazu panem
Františkem Fojtem dekoroval
nejlepšÍ sportovce," uvedl Li-
pa, ktery nezapomněI ani na
editelku Integrované st ednÍ

školy v HodonÍně Evu Schmi-
dovou.

,,Vyšla nám maximálně
vst ic s ubfiovánÍm a stravo-
vánim české vypravy a i ona
má timto velkou zásluhu na
v konech našich atletri. Dou-
fám, Že naše spolupráce bude i

pokračovat i p i dalšich ak-
cÍch, které budeme v budouc-
nu po ádat. Pomohli nám i
zaměstnanci hotelu Panon,
kte Í se postarali o ty ostatni,"
pravil Lipa.

Ten poděkoval i desÍtkám
dobrovolník , kte Í p išli po-
máhat na stadion. Dobrou
práci odvedli i rozhodči a dal- '

šÍ činovníci, bezkterych by se
podobny záv odneobeš 

"I. N,q, lv

P ekonané reko'!4dy stadionu
Ženy: Alja Sitarová (slo) 1oo m - 1i,88 s (ženy -22,ženy), Maruša Mišma-
šová (SLO) 1500 m _ 4:26,78 min (ženy=22, ženy), Mateja Pokrivačová
(slo) 15oo m- 4:3I,68 min (dorostenky), Kristina Máki (cZE) 3000 m -
9:42,85 min (žen y-zz,Ženy), Eliška Darhotová (CZE) 3ooo m - I0:17,I4
min (dorostenky), AneŽka Drahotová (CZE) 3000 m p . - 10:28,66 min
(Ženy-22, ženy), Krisztina K szásová (HUN) 3000 m p . -l.I:L2,40 min (u-
niorky), štafeta žen české republiky 4 x 100 m - 46,3 s (Ženy -22,Ženy),

štafeta Žen čR 4 x 4Oo m - 3:49,72 min,Maja Bratkičová (SLO) trojskok -
L3,44 m (že ny- 22, Ženy), M arkéta Če rve n k ová (czE) ko u l e - L5,9 5 m (Žen y-
22,Ženy), Jitka Kubelová(cZE) disk -5L,23 m (ženy-22,Ženy), Krisztina
Váradiová (HUN) disk - 46,07 m (uniorky), Fruzsina Fertigová (HUN) k!a-
ldivo - 6oi,63m (uniorky), Nikot Ogrodníková (CZE) oštěp - 5o,9o m (Ženy-

22;Ženy):
Muži: Marek Bakalár (cZE) 100 m - 10,70 s (dorostencÍ), Jan Jirka (CZE)

20o m- 2L,43 s (unio i), Petr Pe az (cZE) 110 m p . - 14;0Is (mÚŽi-22),

Nláté Koroknai (Hun) 400 m p . _ 52,99 s $unio i), štafeta Maďarska na 4 x
400 m - 3:L3,a4 (muŽa-22, muŽi), Martin Novák (cZE) koule -]-7,95 m
(muŽl-22,muŽi),Tpmáš Vo avka (cZE) disk -58,36 m (muži-22,muŽi),

Gergely Nagy (|-lUN) kIadivo - 64,o5m (muži-zzr,Marek Lukaš (cZE)
oštěp - 7'J,B0 m (muži -22, muŽi).


