
Mezi Mistry Čn v běhu n0 deset
kilometrri ie i pětice z Hodonínsko
REGION Zatím posled-
ní závod MSBP 2012 (běžel

se L3. íjna) byl v Bo eticích
zárove i Mistrovstvím Čes-
ké republiky veteránri v běhu
na 10 kilometrri. Všichni vítě-
zové obdrželi od po adatel
medaile, certiÍikát Mistrri Čn
a protože vyhlašování se kona-
lo v Bo eticích na B eclavsku,
nemohlo chybět ani kvalitní
jihomoravské víno.
Letošní Mist i čn v ffto kate-
eorii jsou:
Ženy 35 let: Markéta Hospodar-

zová (Praha-Ř.py),

Ženy 40: Kate ina Doubková
(AK Perná u Mikulova),
Ženy 45: Ivana Martincová (AC
Moravská Slavia Brno),
Ženy 50: Helena Vavrušová (TJ

Líga 100 Praha),

Ženy 55: Alena Krcháková (AC
Moravská Slavia Brno),
Ženy 60: Miloslava Keprtová
(ISCAREX Česká Tebo v á),

Ženy 70: Vla sta Z|atníková
(LIAZ Jablonec nad Nisou).
Muži 35 let: LUDĚK
DURĎÁr (SDH Rohatec),
Muži 40: JIŘÍ BRoŽÍr (nr
Hodonín),
Muži 45: JAN MIŠrBntr
(Lipov),
Muži 50: Pavel Kratochvíl
(Sokol Rudíkov),
Muži 55: František Kolínek
(AK Perná u Mikulova),
Muži 60: Svatopluk Kudlička
(LRS Vyškov),
Muži 65: Jan Vodička (SK Salix
Grymov),

Muži 70: FRANTIŠEK JOCH
(ARIMo Strážnice),
Muži 75: KVĚroslAv HÁNA
(VHS Veselí nad Moravou) a

Muži 80: KarelMatzner (MT
Zvote).

,,V muŽích mě naši kluci mile
p ekvapili. Čekal jsem, Že nanej-
vyšším stupni bude jeden, maxi-
málně dva běŽci z našeho regio-
nu. Nakonec jich máme hned pět.

Y Ženách se dďilo Janě Kadleco-
vé z AK Hodonín, která v kate-

gorii nad 35 let obsadila nakonec

solidní druhé místo a Martě Dur-

nové (BRANOPAC Veselí nad

Moravou) v kategorii nad 45 Let,

která brala za tento rok t etí mís-

to," zhodnotil vystoupení běžc
z Hodonínska v tomto roce Pavel

Bíla, Íidící MSBP 2012. (iop)

Atleti ocenili neiÚspěšněiší

ml dežníky zitenlo rok
REGION - Máme za sebou se však pouze osm nejlepších Vítězijednotliv chkategoriíza
první vyhlášení některé letoš- umístění. Zaprvni místo bylo 50 rok 2012:
ní celoroční soutěže běžec- bod , druhé místo garantovalo' pŘÍpnlvxa oÍvry: Micha-

ela Knotková (AK Hodonín)
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;;#;;- pŘÍpmvxLCHLAPCI:
rám i Hodonínského Běžec- boj byl o druhé místo v mlad- LukášI{anák(AKKyjov) _4696.

kého Poháru Mládeže (HBPM ších žákyních, kde Kate ina utluŠÍ nÍvKY: Natálie Hla-
2012) - na Slovensku to samé se Korvasová a Barbora Valáško- vinková (AK Hodonín) - 400 b.
uskuteční v rámci GP Záhoria vá měly stejn počet 391 bodri Mr,,4nŠÍ CHLAPCI: Tomáš

h 10' ris- I un;T:il||:l ciburka (AK Kvjov) - 400 b.

zŠ ,I ; ;r'ii*"i:'e,si MLADŠÍŽÁxynĚ:Rnna'
Hodoní- p ríst pro Korva- V letová (AK Kyjov) - 398 b'

ně tleskala 24 nejlepším v osmi iovou," ekl Pavel Bíla, ídí vrL^LoŠÍ ŽÁclz latuu Što;ec
kategoriích. Pěkné poháry a cí soutěže Moravsko-Sloven- (AK Mikulčice) - 390 b.
medaile byly dobr m zakonče- ského BěŽeckého Poháru 2012 sranŠÍ ŽÁryrĚ: Natálie
ním celého seriiflu, jehoŽ posled- (MSBP). 

j^l-_ ^_ -^__.YY _^- Kolajová (AK Kyjov) - 40o b'ní závod se běžel tento měsíc v od p íštího ťoku se soutěŽ roz- - ,

BukovanechnaKyjovsku. šíí o dďší d'č ; ;';;.k sranŠÍŽÁcI: PatrikSasínek

Do soutěže bylo zďazeno cel_ bude oceněno 30 nejlepších v (AK Hodonín) - 390 bod .

kem patnáct závodrl, započítalo rámciceléhoHnpuzot:. $9 ae,4p'Lot ' 6op)


