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Zeny skončilyv T incí páté
Ve Slezsl<u v sobotu

LrBoR KoPL Lq"{ " b'11

začal:a pr'vníatletická liga muž a žen' Hodonín odstar..toval lépe neŽ loni

l. l<olo prvníligy muž a žen

V sledl(y 
'n'ži: 

tukáš Lípa (1. místo dálka _7L6 cm,Z. místo trojskok -
l3,9B m), Vladimír Šimík (1. místo 1oo m - 1O,5 8 s,2. místo 20O m -
2L,B7 s), Pawel Jajuga (3. místo 400 m p . - 55,56 s), Alois Zapala (5.

místo v1íšl<a - 180 cm), Ond ej Spazier (4. místo koule -L3,83 m,6. místo
kladivo -53,87 m, B. místo disk -36,ILm), Filip Hejkrlík (I. místo ch ze
20 km), Dominik l(ubalák (4. místo 400 m - 51,10 s - osobní rekord), Ja-
kub Žurovec ( . místo 4oo m - 5L,61 s, 1I. místo 2oo m - 23,12 s _osobní

rekordy), Martin Hošek (10. místo koule - 11,84 m,1]. místo disk -33,72
m), Anton 0rlík (1O. místo kladivo -35,36 rtr), David l-1erka (14. rnísto -
400 m-55,20 s,15. místo 800 m_2:o7,37 min - osobnírekordy), Dali-
bor Čagánek (15, místo 4oo m - 56,03 s,L7.mlsto 8o0 m - 2:10,03 min),
Matěj Bureš (1 . místo 400 m - 56,39 s), Zdeněk D ímal (1 . místo 2O0 m

- 23,54 s), Jind ich Goiš (16. místo 80O m - 2:o7,B8 min, 17. místo 400 m

- 56,8]. s), štafeta 4 x 40O m - 2. místo 3:29,64 min (Jajuga, D írnal, !(u-
balák, Sasínek).

V sledlqy ženy:.Lenka l(ršáková (1. místo 100 m -LI,95 s^ 20O m -
24,46 s), Jana Myrmusová (1. místo disk _ 39,8Iffi,7 . tnísto kladivo -
33,05 m), Csilla Fugliová (1. místo 1500 m - 4:32,84 min), Iveta Bučková
(2. místo koule -LL,59 m,3. místo disl< -37,26 m), Tereza l(orvasová (2.

místo 1500 m - 4:53,83 min), Alena Pejšková (2. místo disk - 38,86 m,7 .

místo oštěp -3L,96 m), Lucie l(rtičková(3. místo v ška - 160 cm, 10. rnís-
to trojskok - 10,08 m), Zdena Bezrjšková(3. místo tyč - 34o cm,7.místo
100 m p . - L9,42s), AndreaZapalová ( . místo 400 Ín- 6a,41s, 12. nrís_

to 20O m -27,a5 s), Monika Chlebíková (tyč -32o cm), EliškaD ímalová
(7. místo 400 m- 60,90 s, 11. místo 2o0 m -'27,02s),ZuzanaHaunoldo- |

vá(9. místo kladivo -30,22m,L2. místo koule -9,27 m), Lenka
l(iichlerová (I0. místo kladivo -29,47 m, 15. rnísto koule. B,10 m), Erika
Zapalov á(9. místo 3000 m _,L3:29,33 min), Eliška Ost žková (10. místo
400 m - 63,39 s' 15. místo 2oo m - 28,04 s), l(arolína Gajarová(I4. mís_
to 200 m-27,97 s),štafeta 4x4o0 m - 1. místo 4:a8,20 min (Drímalová,
Fug liová, Ost ížková, Zapalová A.)

Hodonín _ MuŽi AK Hodonín
skončili v uvodním koIe prvnÍ
Iigy se ziskem 111 bodti šestÍ.
oddílovym kolegvním se ved-

. 1o o něco lépe. Zenám stačilo
I42,5bodu na páté místo.
Prvni atletická liga muŽ a

Žen v sobotu odstartovala ve
městě hokejovych mistru.
HodonÍnŠti atleti vyslali do
T ince obě druŽstva oslabená
o některézávodníky.

I tak se ale ďokázaIi Závod-
níci ze Slováckav konkurenci
prosadit.
MuŽi dokonce odstartovali

lépe neŽ v lonské sezoně.
,,VŽdy je sloŽitější poskládat
sluŠné ďruŽstvo, kdyŽ se jede
na sever' kam cesta trvá
témě čtyri hodiny. Vě ím, Že
v dalších kolech podpo í
druŽstvo další závoďnÍci a zo-
pakujeme 1o 'ské páte, misto v
mužich.Ženy by chtěIy byt do
t etího mista," ekl zástupce
hodonínského klubu Lukáš
Lrpa.

Zeny p ijely do Slezska bez
ady opor. ,,Kdyby byIo druŽ-

stvo Žen kompletní, troufám
si Ťict, že by mělo na první
mÍsto" pravillÍpa.

Do obou druŽstev se tak'za-

členili rnladÍ hodonÍnští zá-
vodnici, kterí sbírajÍ v seni_
orské kategorii cenné zkuše-
nosti. .

V T incipadaly také osobní
rekordy. Zák Filip SasÍnek
ďokázal ziskat pro muŽsky
tym skvěIé osmé místo a p e_

devŠÍm vymazat z okresních
tabulek vykon Dominika Ku-
baláka , jehoŽ čas vylepšiI o tri
a p t vte iny na skvělych
I:59,49 minuty. Tím mu pat Í
první misto v prribéŽnych ta-
bulkách České republiky o
témě sedm vte in.

Podobně si Sasinek vedl i na
čty setmetrové trati, kďe Ku_
baláktiv čas stlači] o triadva_
cet setin na 53,52 sekund. ,,I
tam tedy jtŽ ďrží okresní re-
kord,l' upozornil Lipa.

Podobně si vedIa také Jana
Myrmusová. HodonÍnská
diskarka,vylepšila svrij osob_
nÍ rekord na 39,81 metru, a
tím i okresní rekord v katego-
rii Žen do dvaadvaceti let.

Dobrym vykolem se bl skl
také VladimÍr Simík. Hostu-
jicÍ závoďn7k ze Slovenska za-
ostal na stometrové trati o
pouhé tri setiny Zalimitem na
mistrovství Evropy do t ia_
dvaceti let, které hostí letos
Ostrava.


