
Ženy Tereza Korvasová (1. místo 1500 m - 4:58,80 min), Lenka Kršáková
(1. místo ]00 m -l2,22s,200 m-24,86 s), Eliška Kutrová (1. místo 8OO m -
2:L6,B3 min, 2. místo 400 m - 59,25 s), Lenka Korábová(Z. místo kladivo -
45,47 m), Iveta Bučková (2. místo koule -LL,77 m,4. místo disk - 35,62m),
Jana Kadlecov á(7 .místo 1500 m - 5:14,94 min\ Alena Pejšková (1. místo
d isk - 39,2O m, 4.místo oštěp _ 36,30 m), Lucie Krtičkov á (3.m ísto v1ška -
164 cm,Il. místo trojskok -9,62 m), Zdena Bez šková(3. místo tyč - 33Lcm,
9. místo trojskok - 9,97 m), Andrea Zapalová (4. místo 400 m - 59,5B s, roz-
běh 200 m - 26,98 s)'Adéla Sedlá ová (7. místo B00 m - 2:28,20 min), Eliška
D ímalov á (6. místo 400 m - 59,97 s, 9 .m ísto 200 m - 26,74 s), Karol ína P _

lrola (1. místo 400 m p . - 64,L5 s, 4. místo I00 m- 13,01s, 5. místo 200 m -
26,40 s), Lenka Ktjchlerová(IZ. místo kladivo -30,74 m), štafeta 4 x 400 m _

]. místo 4:06,26 min (D ímalová, Kutrová, P lrola, Zapalová A.)' štafeta4x
}00 m - . místo53;2Ls (Bezrjšková, Kttičková, Gajarová,Zapalová E.).

' ŽÁazPatrik Sasínek (1. místo Boo m-2:l5,62min,4. místo 3oo m _ 41,58
s), Michal B ezina (1. místo koule - 13,01 m,1. místo dálka 549 cm), Marek
Mikeska (1. místo dlsk - 35,27,2. místo koule 10,59 m), Lukáš KonečnÝ (z.
místo 800 m- 2:20,73 min,7. místo 300 m - 45,24 s), Ond ej Kuče íkp. mís-
to 0 Íil - 7,80 s, 5. místo }50 m -18,70 s), ond ej Džuba (3. místo 60 m -
7 ,B6s, 7. místo ].50 m _L9,39 s), Patrjk Šmerda (2. místo dálka _ 535cm, 200
m p . -3L,44s,3. místo v1ška -I66cm), Martin Slon (5. místo B00 m -
2:38,33 min, 5. místo 300 m - 4L,73 s), Petr Tancer (4. místo disk . 25,85 m,

5. místo koule -9,32m,7. místo oštěp -24,L3 m). Marek Macek (9. místo kou-
le - 8,69 m), štafeta 4 x 60 m (Džuba, Kuče ík, Sašínek, B ezina) I. místo -
29,74 s.

Žarvne Adéla Herzánová (1. místo 2oom p . -32,o4s,9. místo I50 m _

2L,24s), Zdenka Hlaváčová (1. místo 15o0 m_ 5:32,26min), Lucie Žurková
(2. místo 300 m - 43,67 s,3. místo dálka - 458 cm), Veronika Sola íková (1,

místo disk -,24,08 m, 2. místo koule - 9,86 m] . místo oštěp - 2l,03 rn), Do-
minika Bílková (2. místo I 500 m - 5:40 ,29 min,6. místo oštěp - 2L,09 m, 15.

místo disk - L3,34 m), Tereza l(ubešová(9. místo disk - 16,54 ffi, 8. místo kou-
le - 6,92m,l2.místo oštěp -l3,L9 m), Eva Perniká ová(7. místo disk - L7 ,L4
m,5. místo 300 m- 45,75 s,8. mlsto 60 m - 8,6] s), NikoIa Mrvová (B. místo
disk - L6,60 m), Katka Hromk ová(L2. místo oštěp -L3,56 m), Markéta Buri-
ánková (rozběh 150 m - 22,LIs, rozběh 0 m - 9,0I s), Michaela čechová (11.

místo oštěp - 15,05 m), Veronika Ištvánková (16. místo disk L2,LL m), štafeta
4x60 m(Herzánová, Buriánková, Hlaváčová, Žurková)4. místo -33,43s.

Hodonínští žácipostoupili do
SemÍfinál|Ie Z pnillího místa
Hodanín - V bo.rnych vysled_
k dosáhli závodnici hodo_
ninského klupu v p edpro_
gramu padesátého ročníku
o str4v ské ZIaté tretry.

Hried pět závodník se
p edstavilo na největšÍm mÍ_
tinku v Ceské republice v bě-
zichna osm set metr , kde by-
li rozděleni podle vykonnosti
do t Í běh . V tom druhém bo_
jovali mezi sebou Dominik
Kubalák s Filipem Sasíkem,
kte í nakonec obsadili osmé a
deváté mÍsto.

Lépe dopadl Kubalák, ktery
časem 1:58,62 minut zaostalza
svym osobnim rekordem o
pouhou jednu desetinu.

Naproti tomu SasÍnek vy_
lepšil svrij čtrnáct dní st4r
rekord o dalšich osm desetin
sekundy na čas 1:58,68 minu_
ty.

Ve tretÍm běhu si kaŽďy z
hodonínskych závodnÍk vy_
lepšil své osobnÍ maximum.
Mlad dorostenec David [trer-
ka skončil sedmy (2:04,66
min), Dalibor Cagánek obsa_
dil osmou p íčku (2:04,83 min)
a Jind ich Goiš byl'jedenácty
(2:05,60 min).

,,Pro tyto závodníky je to
p edevším veIká zkušenost z

akce podobného charakteru,"
ekl zástupce hodonínského

klubu Lukáš LÍpa.
Vylepšit osobni maximum

se poda ito také Tereze Kor-
vasové, která časem 2:19,94,
minut momentálně okupuje
vyborné t eti mÍsto českych
tabulek. Lucie Krtičková, po--
sledni zástupkyně AK Hodo.,
nÍn, obsadila ve skoku vyso-
kém v _konem 162 centimetr
deváté misto.

V neděli hostil stadion U
Červenych domk ' závérečné
tretÍ kolo p eboru Jihomo-
ravského kraje staršiho Žac-
tval StaršÍ záct po dvou p ed-
Čhozieh v itézstv ích dokázali i
na domácim stadionu podat
skvělé vykony a se ziskem 168
bodti zvitézlt.

Za nimi se umÍstila druŽ_
stva AHA Vyškov (141 bod ) a
Univer zíty Brno (I32 bodti).

Celkov:im ziskem dvaa-
dvaceti hlavnÍch bodti tak z
prvního místa zaslouŽeně po_
stoupiIi do semifinále Mis-
trovství
které hostÍ

Žakyné
dalšímu t etimu mÍstu staly
tretím nejlepšÍm tymem Ji_
homoravského kraie. (k)


