
Suverénní dorostenci budou
bojovat o mÍstrovsky titul
Hodonín - Dvakrát suverénně
vyhráli, pot etÍ museli
skousnout poráŽku od Vitko-
vic. I druhé místo ze závodu v
opavě vŠak zajistilo hodonin-
sh m dorostenc m jasny po-
stup z prvnÍho místa na mis-
trovstvi Ceské republiky,
které se koná vPraze.

I ve Slezsku se p episovaly
okresní tabulky a padala
spousta osobnÍch rekordti. o
upravu okresnÍch tabulek se
zaslouŽil v běhu na čty i sta
metr DominikKubalák

,,Celou sezonu se snaŽÍm
poko it jednapadesát vte in a
jsem rád, Že se mi to na p ed-
posledním závoďé sezony ko-
nečně poďa ilo," radoval se
hodonÍnsky béŽec.

Kuba1ák časem 50,86
sekund poko iI jedenaďvacet
let stary rekord Tomáše D Í-

mala, ktery rněI hodnotu 50,
91.

T ináct setin ďokázal ubrat
ze svého času na čty ech stech
metrech také Filip Sasinek.
Jeho vyIepšeny okresnÍ re-
kord v kategorii Žactva má
nynÍ hodnotu 53,39 sekund.

Novy rekord také ustano-
vil Peter Veselsky, kter: v
závoďé chodcti na t i kiIomet-
ry vyhrálčasem 23:37 ,34min. 

\

,,Poděkování a uznánÍ, ale
náIeží všem závoďnÍk , kte Í
v pr běhu sezony v druŽ-
stvech nastoupili. Doufám, Že
se kluci ještě dokáŽí vybur-
covat a zabojovat o republi-
kové medaile. Y jejich siIách
je skončit mezi nejlepšÍmi

šesti tymy," pravil manaŽer
hodonínského klubu Zdeněk
Lípa. (lI0

Mlad ší žáci a žákyné skončili
Ve Znojmě shodně druzí
Hodoimín _ Hned t i závoďy
druŽstev v jednom tydnu ab.
solvovali' současnÍ i byvali
Žáci sportovnÍch ttíd'pŤi Zá-
kladni škole U Cervenych
domk a dalši atleti Atletic-
kého klubu HodonÍn. Ve čtvr-
tek bojovala druŽstva mIad-
šího žactvaveZnojmě na mis-
trovství jižni Moravy druŽ-
stev. Nejm1adšÍm hodonin-
skym druŽstv m se povedIo z
druh ch míst postoupit na
Mistrovství Moravy a Slezska
druŽstev, které se uskutečni v
Uherském Hraďišti.

Hodonlnskym chlapc m se
poda iIo nasbÍrat 100 bodri,
dívky sIováckého celku byly
ještě Útspěšnějši. Ve Znojmě
získaly 135,5 bodu. Mladé ta-
Ienty Hodonína ďokázaly po-
razltpouze tymy zBrna. V ka-
tegorii chlapcti vyhrál BYAC
a v kategorii dívek triumfova-
lo JAC Brno.

Kromě spousty osobních
rekord paďl ve Znojrně i je-
den okresní. Postaral se o něj
hodonínsky Jan Hromek, kte-
ry zabéhl nejrychlejší patnác-
tistovku v kategorii p Ípra-
vek (5:43,13 minuty).

Na nejvyšŠÍ stupínek vy-
stoupal také béŽec oliver KtíŽ
(150 m - 19,95 s), ktery p idal
bronz v běhu na šedesát met-
r (B,33 s).Zlato urvala rovněŽ
NatálieZelinková (vrh kouli -

8,20m).
St íbrnou medaili zÍskali v

běhu na t i sta metrťr Jozef
Polák a ve sprintu na sto pa-
desát metr AdéIa Sr tková.

DISKAŘ. Starší žák Marek Mi_
keska Foto: David Sasínek

Na bronzové p íčce skončili
Jan Hromek 'a Lukáš J n.
V nejkratšim sprintu na šede-
sát metrti skončila t etÍ Kris-
tyna Bračková, stejnou p íč-
ku obsadily i daIšÍ běŽkyně
Martina Bašusová (B00 m
2:43,LI min), Michaela Knot-
ková (300 m - 48,6I s, osobnÍ
rekord) a Barbora Valášková
(150 m-23,20 s).

Nas
štafeta
Šr tko
ková) v běhu na čty ikrát še-
desát metrti. Na stejné trati
skončila t etí i štafeta chlap-
cti ve sloŽení Mezera, Škoiec,
JÓn a Bartoš. Ll,44Io44


