
ŠtuÍeto doroslenců AK Hodonín mistry republiky
REGION - Vítkovicky stadion
hostil o posledním víkendr tzv.
gigant, tedy Mistrovství České
republiky dorostencri, doros-
tenek, juniorri a juniorek na
dráze.

Tento závodbyl poslední gene-
rálkou pro Mistrovství Evropy
do 23 let, které hostí ostrava
uprost ed července. Na toto mis-

'trovství vytazl|o i deset závod-
níkri Atletického klubu Hodo-
nín. Svě enci trenérské dvojice
Antonín Slezák a Zďeněk Lípa
se dokázali prosadit a dokonce
p ekonatletité rekordy. V sobot_
ním programu Se v rczbězích
p edstavil Dominik Kubalák
a pohodlně z druhého místa ve
svém rozběhu postoupil časem
2:0I,45 min. Na stejné tratibojo_
vali o postup do finále i další
dorostenci. Bohužel ani Dali-
boru Čagánkovi (2:04,86 min),
ani Jind ichu Goišovi (2:08'81
min) postup nevyšel a obsadili
tak v součtu běh celkem I4.,
respektive 18. místo. Stejně jako
Kubalrák si svrij postup do neděl-
ního finále vyběhla dorostenka
Eliška D ímalová. Ta postoupi-
la do finále na 400 metru časem
59,42 sekund jako osmá. Takové
štěstí bohužel jIž neměla na stej-
né trati její kolegyně _ junior_

'ka Andrea Zapalová. Vykonem
60,32 sekund jí chyběl jen o jed-
nu setinu lepší čas pro postup do
nedělního finále a obsadila tedy
celkově deváté místo. Posledním
závodníkem, ktery Se na dráze

p edstavil, byl dorostenec David
Herka. Ten na trati 2000 metru
pÍekážek zaostal za svym nejlep-
ším letošním časem o necelych
šest vte in a vykonem 6:5I,78
minuty obsadil celkové tinácté
místo.

Nedělní program otev el toz-
během na 200 metru dorostenec
Jakub Žutovec. Všechny běhy
byly více či méně ovlivněny pro-
tivětrem. V běhu hodonínského
sprintera foukal proti sprinterum
v rovince 1,9 metri za sekundu

a čas 23,44 vte in k postupu do
finále bohužel nestačil a Jakub
tak obsadil celkem j edenácté mís-
to. Ve svém finále se p edstavila
Eliška Dffmalová. Z první dráhy
ritočila na co nejlepší umístění.
Pomyslnou cílovou pásku pro-
tnula V čase 59,88 sekund, což
jí stačilo na velice dobré šesté
místo. Své finále si zaběhl také
Dominik Kubalák. Jeden zfavo-
rit na medaili svou rilohu plnil
až do cíIe. Ve finiši ovšem Zao-
stal zabronzovou medailí o pou-

hé 3 setiny. I tak udělal pro svrij
rispěch vše a čtvrté místo je
V současné konkurenci vybor-
né. Ve finále si časerŤr I:57,44
minuty o více jak jednu vte inu
zlepšil osobní (současně okresní)
rekord. Vrchol p išel pro hodo-
nínské záxodnky až v poslední
disciplíně. Ve štafetě na 4 x 400
metru dorostencťr se p edstavily
dokonce dvě štafety. Štafeta ve
složení Martin Palička, Filip Sas-
ínek, Jakub Žurovec a Dominik
Kubalák vypálila rybník favori-
zované štafetě ASK Slavia Praha
a dokázaLa získat titul mistru ČR
časem 3:27,99 minuty. V cíli tak
byla dffv o téměÍ 4 vteiny než
druhá štafeta Slavie a o více jak
pět vteÍin ztratili závodníci Spar-
taku Vlašim. Tímto hodonínští
dorostenci poko ili 15 let staré
okresní maximum, které vylepši-
li o témě 10 vte in. Poko ili tím
také okresní maximum v kate-
gorii muž z roku 2OOI. Štafeta
B ve složení Dalibor Čagánek,
Patrik Sasínek, David Herka
a Jind ich Goiš obsadila vybor-
né sedmé místo časem 3:43,II
minuty.

Všichni mládežníci tak pro-
kázali SVou skvělou v konnost

' a kromě Dominika Kubalá-
ka (p íští rok junior) a Andrey
Zapalové (p íští rok již seniorská
kategorie), mají všichni možnost
své pozice vylepšit, neboť letos
byly ve svych věkovych katego-
riích ti mladší. hJs Lrt,b.L "4

(s použitím materiál LL
zpracoval jop)

Na snímku vítězná štafeta atletŮ AK Hodonín.

Palička, Dominlk Kubalák a Filip Sasínek.
Zleva Jakub Žurovec, Martin
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