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Dorostenci AK Hodonín isou p tí v Ceské republice
REGION - Mládežnci Atletic-
kého klubu (AK) Hodonín mají
za sebou jeden z posledních
vrcholri této sezony. Po skvě-
lém vystoupení mužri a žen v
první lize nezrista|i za očekává-
ním ani dorostenci a junio i.

V posledním t etím kole dlou-
hodobé soutěže Mistrovswí
Moravy a Slezska nládeže obsa-
dila hodonínská drrržstva shod-
ně t etí místa, která jim pat ila i
v konečném z čtováni všech t í
kol. Toto umístění jim zajistilo
postup do finále Mistrovství Ces-
ké republiky druŽstev. ,,Postup
obou družstev znaěí vysokou
kvalitu atletiky v Hodoníně. Z
Jihomoravského kraje nikdo jiny
do republikového finále v chlap-
cích nepostoupil. Společně s niámi
šly velké kluby jako olomouc,
Vítkovice či opava," zhodnotil
velice kladně postup Ji í vinklá-
rek, vedoucí hodonínskych
druŽstev. Z vysledkri poslednÍro
kola je nutno vyzvednout okres-
ni rekord Martina Svarce na
2000 metru pÍekážek v kategorii
junioru vykonem 6:47,66 minu-
ty, dáIe vykon Davida Kríko-
ny v běhu na 3000 metrťr mezi
dorostenci časem 9:48,60 minu-
ty a Jifitro Skalky na3 kilometry

chrize za čas 14:36,45 minuty.

O Dorostenecká část šampi-
onátu se odehrála v dalekém
Jablonci nad Nisou. Devate-
náctka borc bojovďa jak se
jen dalo, a vytečnym kolektiv-
ním vykonem obsadila celkové
páté místo ziskem 151,5 bodti.
Letošní šampionát byl Ínno-
hem vyrovnanější neŽ ten 1o -
sky. Z vitězství se radovď celek
AK Olomouc ziskem 205 bodri,
druhé místo obsadili dorostenci
TJ Sokol Hradec Králové díky
184,5 bodri, t etí TEPO Kladno
nasbÍrďo I77 bodri a o jediny
bod za nimi zaostď na čtvrtém
místě lo sky obhájce AsK Sla-
via Prďra.

,,Škoda zraněru Jindry Goi-
še, ktery jen stěží doběhl běh
na 800 metni a na 400 metru už
nenastoupil. \čffm, že kdyby
vše vyšlo, měli jsme na jednu z
medai1í,"'posteskl si po návratu
domri Vinklrírek. ,,Kluci rozhod-
ně ostudu neudělďi. P emyšle-
li jsme, zda postavíme juniory
i dorostence nebo dorostence
postavíme do junioru a z repub-
liky je stráhneme' ďe nakonec si
obě družstva postup zaslouŽila
a tak jelo každé na svrij závod a

nezklamalo," zhodnotil vystou-
pení hodonínskych atlet Zde-
něk Lípa, trenér AK Hodonín.

o Pro změnu do Prahy odjeli
bojovat juniofi. ,,Na nějaké vel-
ké umístění jsme neÍnysleli. Klu-
ci si finále republiky vybojovali
a tak jeli bojovat," dodď vinklá-
rek. Y Praze juniofi vybojovali
konečné osmé místo. ,,ostuda to
určitě není, protože soutěž juni-
oru měla letos vysokou kvalitu.
Kluci si mohli osďtat, jak to zde
p íští rok bude vypadat. Spousta
dorostencri pÍechází totlž mezi
juniory a hodně jich tam ztstává.
Proto doufrím, že se podíváme do
první pětky," dodal Vinklrírek.

Z u sledk :

DoRoST - Íinále vrČn:
Filip Sasínek (1. místo 800 m

I:57,73 min., 4' místo 400 m
_ 5l,88 s), Jifi Skalka (1. místo
3 km chrize 14:12,56 min.
okresní rekord), Michď Tišnov-
sky (2. místo trojskok 13,15
m' 3. místo v ška 185 cm),
Patrik Šmerda (3. místo trojskok
- 13,04 ffi, 5. místo vyška), Filip
Veselouš (2. místo 3 km chtne
- 14:19,08 min.), Jakub Žtrovec
(4. místo 100 aZffi m - lI,37 s a
23,03 s), David Kríkona (3. mís-

to 3 km - 10:00,97 min.), Adam
Gotz (4. místo 2 km p ekríŽek

- 7:03,03 min.), David Herka (4.

místo 800 m _ 2:0I,47 min., 7.
místo 300 m p ekáŽek- 4I,72 s),
Pavel Dolejš (5. místo tyč - 3,80
m), ond ej Kuče ík (7. místo 400
m - 53,94 s' 9. místo 20o m -
24,08 s),Zdeněk Šeuďa (7. místo
oštěp - 42,99 m, 10. místo kou-
le - 13,05 m), Lukáš Toman (10.
místo 1500 m - 5:19,15 min.),
Jindfich Goiš (10. místo 800 m

- 2:06,71 min.), Marek Mikeska
(9. místo disk -36,u m), Tomáš
Fišer (10. místo 100 m _ 12,08
s), Adam Strnad (13. místo kou-
le - I2,I7 m, 15. místo kladivo
_ 2I,3I m), Adam Koláček (10.
místo _ oštěp _ 40,54 m), Lukáš
Konečn}' (400 m - 6l,56 s; 800
m _ 2:26,52 min. _tozběhy), šta-
feta 4kÍát100 m(Žurovec' Fišor,
Tišnovsky, Šmerda) 2. místo

- 45,97 s; štafeta 4 kÍát 400 m
(Goiš, Herka, Kuče ík, Sasínek)

- 1. místo -3:56,52min.
JUNIOŘI Íinále tuČn:

Vojtěch Čech (10. místo tyč

- 3,50 m; 13. místo q ška - I72
cm), Jaroslav Ďásek (15. místo
v ška - 165 cm), Dominik Kuba-
lák (9. místo 400 m - 51,03 s'
12. místo 800 m - 2:05,48 min.),

Karel Mazá|ek (12. místo koule
- 12,57 m), Hynek Mezera (I2.
místo disk - 37,10 m _ oddílovy
rekord, 17. místo oštěp - 4056
m), Roman olejník (4. místo
400 m p ekráŽek 56,55 s' 7.
místo 110 m p ekážek 15,34
s), L_ukáš Pěček (11. místo 400

T pÍekážek 59,06 s), Jakub
Slampa (rozběhy 2w Ín - 25,9l
s), Jiín Suba (9. místo 110 m p e-
kažek a trojskok - 15,45 s;13,27
m), Martin Švarc (11. místo 3
km p ekáŽek 10:46,17 min.

okresní rekord), Petr Vašek
(11. místo oštěp - 44,67 m, 12.

místo trojskok - 12,93 m), Pro-
kop Vyskočil (9. místo kladivo
- 34,18 m), štďeta 4 kÍát 100 m
(Šuba, olejník, Pěček, Kubalák)
9. místg - 44,92 s.

a Do republikového ťrná_
le soutěže družstev se podíva-
jí také další mladí hodonínští
atleti. Své semifinále mělí na
programu starší Žáci a Žákyně
nedávno v Sumperku. Pét závod-
ník AKhostuje pro mládežnické
soutěŽe v brně. ,,Vyborn é závod-
nííy jsme prop jčili pro tuto
soutěŽ do Brna. Naše druŽstva
letos arrrbice na postup neměla,
a tak jsme se rozhodli takto i z

drivodu, že mají na republikové
medaile," komentoval hostov áru
Lukáš Lípa, funkcionrí AK. AŽe
svym tym m v' razně pomohli k
postupu na republiku, dokazu-
jí jejich rn- sledky ze Sumperka.
Dvě prvenstvi. pÍivez|a Veroni-
ka Pďičková ze sprintu a na 60 i
150 metni skvělymi časy 7,74 s.,

respektive 18,52 s. Poté pomohla
kolegyním k prvenství ve štďetě
na 4 krát 60 metru. Zdetka Hla-
váčová pfidďa prvenství v chtizi
na 3 kilomefiry' Adéla Sedlá ová
pak pomohla k prvenství štafe-
tě na 3 krát 300 metru a p ida-
|a 7. místo na 800 metru časem
2:33,80 min. Celkově žákyně
JAC Brno obsadily skvělé druhé
místo. Chlapeckému tymu BYAC
Br'no pomohl k prvenství vyraz-
ně ond ej DŽuba. Ten doběhl
na druhém místě na 300 metru
(39,27 s) a p idal dvě t etí místa
na 60 a 150 metru (7,51 s - osob-
ní rekord a 18,14 s). Vítězství si
pfipsal i druh Hodo an v tymu
; Dominik Bartoník - v běhu na
1500 metru časem 4:46,75 minu-
ty. Všechny závodníky tedy uvi-
díme ve finále Mistrovství České
republiky již následující víkend
v hanácké metropoli v olomou-
cl. 6op + LL)


