
Paličková vylepšila své maximum
LIBOR KOPL

Hodonín _ Generálku na ná-
rodni šampionát zvládli na
jedničku. Hodonínšti sprin-
te i Jakub Žwovec a Veroni-
ka Paličková wlepštLi na zá-
vodě v praŽské Stromovce
okresní rekordy.

Nep íze počasí p iměla
některé hodonÍnské atlety
p ehodnotit tréninkové plány
a místo d iny v nep íznivém
počasÍ vyrazili čIenové slo-
váckého kluba závodit do ha-
ly otakara Jandqry v praŽské
Stromovce.

Že se neběŽelo v tréninko-
vém tempu, ukázďy dosaŽené
vykony. Veronika Paličková
posunula své osobnÍ maxi-
mum ve sprintu v závodě na
dva stě metr jiŽ pod pětadva_ '
cet vte in.

,,Čas 24,92 sekundy zname-
ná devew nejlepši čas v histo-
rii České republiky pod st e-
chou," upozorni] člen a statis_
tik AI( HodonÍn Lukáš Lipa.

,3Timto vykonem je Pďič-
ková nejlepšÍ dorostenkou v
hale a mezi Ženami jÍ pat i
pruběŽné čtvrté misto," p i-
dal.

,,Vykon 24,92 sekundy zna-
mená také vylepšenÍ vlastnÍ-
ho okresnÍho rekordu," dodal
Lípa. Rohatecká rodačka p i_

dďa dalši skvěl čas také ve
sprintu na šedesát,metrti.

Dalši sprinter ze skupiny
trenéra Zde ka Ljpy si vedl
podobně. Jakub Zurovec za-

běhl letos dvě stě metr ko-
nečně pod t iadvacet sekund a
v: konem22,81 vte iny zaostal
pouhou désetinu za svym ha-
loy m rekordem z minulého
roku. I tak timto časem poko-
Ťn Žwovec juniorsky okiesnÍ
rekord Tomáše Slezáka zroku
2008.

,,No šedesátce ďokázal To_
máše pouze v}rrovnat, a v:Íko_
nem T,z4sekundy si tak udělal
novy osobnÍ haloq rekord,"
uveďLÍpamladši.

Dalši sprinter onď ej Ku-
če ík taktéŽ bojoval na stej-
n: ch tratÍch. ,,N& šedesátce
odolal osobnÍ rekord o t i se-
tiny, kdyŽ ondra zaběhl tuto
trať za7,49 sekundy. Na dvou_
stovce ovšem náš závoďnikza-
bral a své t i dny staré maxi-

mum ze závodu v Bratislavě
vylepšil o t i desetiny na 24,13
sekundy," hlásil Lipa.

PoslednÍ zástupkynÍ hodo_
nínského klubu v Praze byla
Darina Dvorská, která ve
sprintu na šedesát metrri své
nové osobní maximum nako-
nec nevylepšila.

',,Casem 8,8B sekundy od něj
ovšem daleko nezristala," pra-
vilLípa.

JlŽ 23. a24. rinora se v ptaŽ-
ské Stromovce uskuteční mi-
strovstvÍ České republiky do_
rostu a junior .

,,Proto byly poslednÍ závo-
dy duleŽif m testem ďráhy
p ed touto akci, prbtoŽe právě
klopené zatáčky je pot eba si
p ed velkou akci vyzkoušet,"
dodallípa. Rj-,i$
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Trio atlet vládne jiŽniMoravě
LIBOR KOPL

Hodonín - Závoďnice do dva_
advaceti let Sylva Škabraho-
vá, dorostenec Filip Sasinek a
Žákyné Veronika Paličková
obdrŽe|i z rukou p edsedy Ji_
homoravského krajského at.
letického svazu Ctibora Ne_
zďaŤtla oceněnÍ pro NejlepšÍ-
ho atletajiŽní Moravy pro rok
20t2. Na dalšÍ uspěšnou člen_
ku AI( HodonÍn, Tereza Kor_
vasovou' která byla rovněŽ
nominovaná, se tentokrát ne-
dostalo.

Vyhlášení nejlepŠÍ atletu
Jihomoravského kraje se stej_
ně jako v p edchozich Ietech
uskutečni]o v rámci Brněnské
laťky Alfa Helicopter. ,,Z no-
minacÍ a následného hlasová-
ní jednotlivych oddilti vzešli
konečn í v itézové j ednotl iv:Ích
kategorií, lrte Í si p evzďi
oceněni za své celoroční sna_
Ženi," informoval záslupce AK
Hodonín Lukáš LÍpa.

Ten rád p ipomněl uspě-
chy,,kter: ch v roce 20L2 neju-
spěšnějšÍ hodonÍnštÍ atleti do_
sáhli.

,,Veronika Paličková zazá-
ilaj iŽ v haIe, kde ve sprintu na

šedesát metr zlepšila česhÍ
Žákovsh rekord na 7,65
sekundy. Tímto v: konem zis-
kala na mistrovstvi České re_
publiky zlatou medaili, ke kte-
ré p idala dalšÍ v záv oďéna sto
padesát metr . Své tituly ob-
hájila také na ďráze," infor-
movalLipa.

Pod otev en:Ím nebem zao-
stala Paličková za česk]Ím re-
kordem o pouhé dvě setiny
vte iny. Na mezistátním
utkáni v chorvatské Rijece
zv itéztla rodačka z Rohatce ve
sprinfu na sto rnetrti i na po-
lovičnÍ trati. Na t ístovce p i-
dala talentovaná závodnice
nečekané .fuuhé misto. Pďič-
ková ovládla české tabulky na
šedesát i sto padesát metni a
nejlepši byla i na tratÍch sto a
dvě stěmetr .

SbíralÍ títuly
Sběratelem nejcennějšÍch ko-
v je i Filip SasÍnek. ,,V kate_
gorii dorostencti získď zlatou
medaili na osmisetmetrové
trati v hďe i venku, k tomu
p idal s kolery Jakubem Žu-
rovcem, Jind ichem Goišem a
Davidem Herkou titul se šta_
fetou na čty ikrát čtyri sta me-
trri," ekl Lipa.

Sasinek rovnéŽ vévodil ta_
bulkám na osm set metr (v
hale i venku) a v závodě na dva
kilometry s pŤekáŽkami. Ho_
doninsk béŽec p idaltaké za-
slouŽen] republikoqf bronz v
krosu.

Diky sqÍm uspěch m byl
zatazen do uŽšiho reprezen_
tačniho v: běru s v hledem na
mistrovstvi světa sedmnácti-
let ch a :lŽ v halové sezoně
2013 se p ibliŽil k limitu na
patnáct set metrri, které lze bo-
huŽel pro něj plnit gŽ v letnÍ
části sezony. Sy1va Skabraho-

vá sice závodila v lethí sezoně
p edevšim z d vodti kvalit-
nÍch start v rámci extraligy
za odďil Brna, i tak je ale svě_
enkyně Antonína Slezáka

stále hodonínskou závodnicÍ. .

setrnetr , ke kterému později
p idala i zlato ze závodu na
čtJ i sta metrti ze šartrpionátu
do dvaadvaceti let.

Na mezistátnÍm utkání,
které po ádal domácí oddÍl AK
HodonÍn, doběhla Zá svou re_
prezentačnÍ kolegynl na dru_
hém mÍstě a p idala vítězst:li
se štďetou. Yyzna4by byl ta_
ké jejÍ start- v p edBrogramu
diamantového závodu v
Curychu.

Posledni závoďnice, která
skončila v hlasován[ na dru_
hém mistě, je Tereza Konra-
sová. Ta v hďe ziskah p e_
kvapivě dva tituly nil patnact
set a násIedně i t i tisice met-
rti. ,,Venku se jí sicq nepoda-
ilo tituly obhájit, als i tak v -

lepšila svoji bilanci a do své

ziskem pěti republikov ch
medai]i," prohlási] LIpa.

Poďe jeho slov sI všichni
své ocenění zaslou Žtli.,,Pevně
vě im, Že to nejsou poslední
uspěchy těchto závg61ikli,"
dodal LÍpa mladší . rfr .2, {I


