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Korvasová je dvojnásobná mistryrrě CR
Dorostenci a juniori

LrBoR !(oPL 14"L.Leal-

Al( Hodonín vybojovali na halovém mistrovství České r'epubliky čty i medaile

Praha; Hodonín - Atletická
hala v praŽské Stromovce Ie-
tos hodonÍnskym atletrim ná-
ramně sedÍ. Po'dvou medai-
lích, ktery minuly t den vy-
bojovali chodci, urvali o vÍ-
kendu závodníci slováckého
celku čty i cenné kovy. V kon-
kurenci nejlepšÍch dorosten-
cri a junior bojovalo o vav-
íny celkem šest hodonÍn_

skych zástupcri. A kromě dvou
se všichni podívali do finále,
kde kromě jednoho čtvrtého
místa vybojovali t i zlaté a
jednu st Íbrnou medaili.

Dvě z|ata p ivezla z oválu
Tereza Korvasová. V sobot-
nim programu'se p edstavila
na t Íkilometrové trati. Na ní
svym soupe kám utekla a v
okresnÍm rekordu kategorie
dorostenek 10:28,29 minuty
nadělila druhé v cÍli Elišce
Drahotové z USK Praha téměr
devět vte in, t etÍ Veronika
Siebeltová z Frydku-Místku
zaostala o dalšÍch sedm vte-
in.
Druhou medaili získala

Korvasová v nedělním závoďé
dorostenek na polovičnÍ trati.
Vylepšeny osobni a okresni
rekord o čtyri a p lvte iny na
čas 4:4B,I4 minuty ji vynesl
druh titul, kďyŽ druhé v cÍli
Moi e Stewartové naděIila ví-
ce neŽ jednu vte inu. 'TretÍ
skončila Eliška Drahotová.

Neporazitelnost na repub-
Iikovych šarnpionátech si i
nadáIe ďrži Fitip Sasinek. Ho-]
donínsky dorostenec tento-
kráte kraloval v běhu na osm
set metr . ,,JíŽ Ze sobotního
rozběhu postupoval Z prvního
mÍsta v čase pod dvě minuty. V
neděInim finále ale p edvedl
neuvě itelné vylepšeni abso-

ÚspĚšnÝrÝru. Svě enci zkušen ch trenér Zde ka Líoy (v|evo) a Antonína Slezáka (vpravo)znovu uspěti. roto: Josef Korvas

tutního osobního rekordu n'a
této trati. To mu zajistilo ví-
tězství v čase I:55,62 minuty
p ed druhym závodnÍkem z
Pardubic Josefem HavlÍčkem
a t etÍm Adamem Zenklem z
Vitkovic," ekl zástupce ho-
donínského klubu Lukáš ti-
pa. t

SkvěIy čas Filipu Sasínko-
vi, ktery je v kategorii dorostu
teprve prvnim rokem, zajistil
v dlouhodobych tabulkách
České republiky t inácté mís-
to.

PoslednÍ medaili získal
sprinter Jakub Žurovec. Ten
vytečně načasoval svojÍ fori
mu a poprvé v hale se dostal na
dvousetmetrové trati pod t i-

ad'vacet vte in. Žurovec svrij
rozběh vyn'rál v čase 22,83 vte-
iny a sv j osobnÍ rekord vy_

Iepšil o vice neŽ dvě desetiny.
,,Tento čas ho pasoval do ro_

le favorita na jedno z medailo-
v: ch umístěni:'upozornil Lí-
pa. Své papÍrové druhé mÍsto
potvrdiI hodoninsky béŽeci ve
fináIe. Na st íbrnou pozici jej
vynesl ještě vylepšeny osobní
a okresní rekorď.ZvítězstvÍ se
radoval favorizovany závoď-
nik z Klaďna Marek Bakalár.
T eti skončil pardubicky bě-
Žec Tomáš Kroupa. ,,Ze je Ja_
kubriv čas velice kvalitní, do_
kazuje to, Že na čas v top dva_
cÍtce historich ch tabulek
stači]o béŽet rychlej i neŽ

22,63," okomentoval Zurov-
ctiv vykon Lukáš Lípa.

Těsně pod stupni vilézil
skončil Jind ich Goiš. V běhu
na čty i sta metrri dorostenc
si jiŽ v rozběhu vylepšil osob_
nÍ rekord na 1z,I|sekundy a do
fináIe postoupil čtvrt1lm nej_
lepším časem.

Finálovy čas 52,08 stačil Go_
išovi pouze na čtvrtou p ičku.
,,N& bronzovou medaili bylo
nutné béŽet ťychlej i neŽ 51,60
sekundy," ekl LÍpa. Ještě vÍ_
ce sm ly měl Dominik Kuba_
lák, ktery v rozběhu na osm set
metrri obsaďil v halovém
osobnÍm rekordu 2:00,98 mi_
nuty tretí misto. ,,Z rozběhti
ovšem postupovali vŽdy dva

závodnÍci p ímo plus dva nej_
Iepši časy pod čarou. BohuŽel
Dominik v čas byl t etÍ a tÍm
pádem prvnÍ nepostupujícÍ.
Celkově obsadil tedy Kubalák
deváté mÍsto," pravil Lípa.

Poslednim zástupcem ho-
doninského klubu byl David
Herka. Talentovany doroste-
nec si také v běhu na osm set
metrri vytvoril halové maxi-
mum. Ve svém rozběhu době_
ht v čase 2:07,76 minuty na
čtvrtém místě, což,mu nako-
nec stačilo na solidní t inácté
místo. Na skvěIé medaiIové
uspěchy mohou jiŽ za ďva tyd_
ny navázat Žáci a Žákyně na
svém mistrovstvÍ v Jablonci
nad Nisou.


