
Hodonínští otleti bodovoli ve Vídni

REGION - víde ská hala letos
poprvé hostila mezinárodní
závody v atletice. V konkuf ll-
ci závodníkri z Rakouska, Pol-
ska, Maďarska či Slovenska se
vyborně da ilo i hodonínskym
atlet m.

V prvním vystoupení v hale
Se jich p edstavilo celkem čtr-
náct a dokáza|i dohromady pět-
l<rát p epsat okresní maxima.
Nejhodnotnější qkon patÍi Fili-
pu Sasínkovi, ktery ani tento-
kÍát nepoznal ho kost porážky
a na trati 800 metru si vytvo il

halové maxim 7:57,96 minuty.
Neztratili Se ovšem ani sprinte-
i, ba naopak. Jakub Žurorec Ve

sprintu na 60 metru vylepšil své
1o ské vystoupení o t i setiny na
7 ,33 sekundY, což mu stačilo na
celkové tÍetí místo. Na dvou-
setmetrové ftati stlačil lo sky
nejlepší čas o 14 setin na 23,05
sekund. Oba tyto vykony zname-
naly vylepšení okresních maxim.
Stejně tak si vedla jeho kolegyně
Veronika Paličková (na snímku
Vpravo),která zvitězila ve sprin-
tu na 60 metru, kde své osobní

maximum posunula o dvě setiny
na čas 7 ,94 vte iny.'o poslední
opravu tabulek se postarala Syl-
va Skabrahová. Ta testovala for-
mu na trati 400 metrťt, kde vylep-
šita rekord v kategorii žen do 22
let na čas 57,95 sekund a obsa-
dila v nabyté konkurenci celko-
vé páté místo. osobní rekordy
nebo nejlepší letošní'vykony si
ale p ipsaly i ostatní závodníci.
Junior Dominik"Kubalák v seni-
orské konkurenci obsadil na tra-
ti 400 metrri celkové šestnácté
místo časem 52,33 vte in, Lucie

Krtičková p idala ke svému stra-
hovskému vystoupení dva cen-
timetry a vykon 162 cm jí stačil
na celkové deváté místo. Tere-
Za Korvasová si zaběhla osob-
ní rekord pod st echou na ttati
800 metrťr, kde dosáhla vykonu
2:23,39 minuty a obsadila tak
druhé místo, za ní na 13. místě
doběhla starší žákyně Martina
Bašusová v čase 2:39,04 minuty,
o dvě p íčky za ní pak doběhla
mladší žákyně Kate ina Korva-
sová (2;40,23 rninuty). Na stejné
ttati doběhl zaF1lipem Sasínkem
napátém místě dorostenec David
Herka v čase 2:07,14 minuty, na
osmém žákPatrik Sasínek časem
2:16,48 minuty a o pffčku za ním
doběhl Dominik Bartoník v čase
2:16,73 minuty. Dobré vykony
si také zapsali sprinte i ond-
ej Džuba a ondej Kuče ík. Ve
sprintu na 60 metru obsadili 17.,
respektive 19. místo za vykony
7 ,68 a 7 ,69 sekundy.

V Olomouci se p edstavili
dva hodonínští chodci. Doros-
tenci Filip Veselouš a JLí Skal-
ka ovládLi závod na 3000 metru.
Prvníjmenovan zvitězil a vylep-
šil okre5ní rekord na I3:59,4I
minuty aJIÍi Skalka obsadil dru-
hé rnísto, když na svého kolegu
ztratil p esně 53 vte in (jeho čas
byl I4:52,4I minuty).
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