
Zeny Hodonína skončily těsně druhé
LIBOR KOPL

Hodonín Druhé misto ob-
sadily v dalším kole prvnÍ at-
letické ligy druŽstev Ženy AK
Hodonin. Ty v T inci p edči-
Iy i své kolery, kte Í skončili
ve Slezsku na t eti p Íčce.

LetošnÍ počasÍ nep eje atle-
tick m závodrim na dráze.
Druhé kolo první lisy hostil
t ineck: stadion.ZávodnÍci se
na něm museli popasovat s
deštirrÍm a chladnym poča_
sim a se siln:Ím protivětrem.
,,Zd tohoto počasí se nedaly
očekávat vyko[Y, kter: by 1á_

maly rekordy. Jsem hlavně
rád, Že se nikdo nezrani] a obě
druŽstva skončila mezi tremi
nejlepšimi," zhodnotil vy_
sledky hodonÍnskych druŽ-
stev trenér slováckého klubu
Zdeněk LÍpa. Ve Slezsku se lé-

pe da ilo druŽstvu Žen. To se sbiral 167 bod a po dvou ko_
dlouho drŽelo na čele, ale na- lech je na medailovém umís_
konec se muselo sklonit p ed tění. I

domácim celkem 2 T ince, '

kter: Rekord pro Sasínkadonin
kem 1 - ',,Nejlép ezanašeho ptisobeili v
ly t etÍmu t mu olomouce. prvnÍ ltze jsme byli po všech

V součhr dvou kol vede prá- kolech na páté p ičce. Tento-
vě T inec p ed druhou olo_ krát to zavánÍ i pÓdiem, a}e je
mouci. Na t etÍ mÍsto se posu- brzy hodnotit, jsme totiŽ tepr-
nul právě tÍrm HodonÍna,'čtvr- ve'v polovině sezony. I tak se
tá je opava. ,,TYto čty i tymy vytvo ila dobrá parta a vě ÍEl,
jsouvyrovnanéastáleneniani Že letošní ročnik bude oprav_
nereálny boj o extraligovou du oslavou osnldesáti let ho-
baráŽ," íká čIen AK HodonÍn donínské atletiky," pronesl
Lukáš LÍpa. LÍpa mladšÍ, ktery druhé kolo

T m hodoninsh ch muŽ z rodinnych dtivodti \.ryne-
navázal v T inci na skvělé t e- chal.
tÍ rnisto z domácÍho stadionu a Chladné počasi mnoho
opět bral bronz. Z vítézstvÍ se osobních rekordri nep ineslo.
radovalo druŽstvo Sokolu o jediné dva se postaral v zá-
opava, o dva body zaostal AK vodě na t i tisíce metrri p e_

olomouc. T etí Hodonín na- káŽek dorostenec Filip Sasí_

nek, kter: doběhl do cíle v ča_
se 9:49,3 minuty, a Adriana
Slaniková natéŽe trati v kate_
gorii žen do dvaadvaceti let
v konem 12:54,7lminuty.

Dvě vitězstvÍ vybojovala v
T inci mladá sprinterka Ve_
ronika Paličkové, závoď ve
skoku do v šky ovládla Lucie
Iotičková, v disku Žentrium-
fovala Jana Myrmusová, v zá-
vodě na patnáct set metrri qe
zase radovala Tereza Korva-
sová.

Druhé místo obsadila na
čty stovce Natálie Kolajová,
kladivá ka Lenka Korábová a
béŽec Dominik Kubďák. Za
t eti místo bral body trojsko-
kan Filip Dittrich a na pat-
náctistovce také běŽkyně Na-
táIie Kolajová. T etÍ kolo prv-
ní liry druŽstev se koná v olo_
mouci 28' červn^' 
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Výsledky závodníků AK Hodonín
Muži: Filip Dittrich (3. místo
trojskok- L4,35 m, 4.místo dálka -
675 cm), Davld Herka (10. místo B00
m - 2:00,19 min), MaÉin Hošek (9.

místo koule - L2,o6 m), Dominik Ku-
balák (2. místo 400 m - 49,62 s,8.
místo 200 m - 23,01 s), ondřei Ku-
čeřík (8. místo 100 m - 1I,82s,7.
místo 400 m - 51,88 s), Radovan
Pauer (2. místo koule - 1ó,08 m,4.
místo disk - 46,59 m), Filip Sasínek
(4. místo 3 000 m př. -9:49,3 min),
Patrik Sasínek (10. místo 400 m -
54,76 s), Daniel SchubeÉ (5. místo
oštěp - 59,18 m), Jaroslav Stančík
(I. místo disk - 5L,43 rn,6. místo
koule _L3,6B m), Petr Vašek (ó. mís-
to trojskok - 13,32 m), Vladimír ši-
mft (1. místo 100 m - 1I,10 s, 2. mís-
to 200 m - 22,13 s), Jakub Žurovec (5. místo +oo m - 51,15 s),

Dominik BaÉoník (400 m - 55,98 s, B00 m - 2:07,59 min), l. mís-
to štafeta 4 x 4oo m (Žurovec, l(ubalák, Herka, Sasínek F.).

Ženy: Zdena Bezůšková (1oo m př. - z'o,og s), Denisa Bučková
(3. místo 200 m - 25,89 s, 3' místo 100 m - L2,69 s), Darina Dvor-
ská (100 m -L4,lI s, 200 m - 30,02 s), Kateřina Fialová(9. místo
výška - r50 cm), Paula Habovštiaková (1. místo 400 m - 57,35 s, I.
místo 800 m - 2:I!B7 min), Adéla Herzánová (5. místo 100 m Př. :
L6,6L s), Zdenka Hlaváčová (I0. místo 1 500 m - 5:37,54 min),
Monika Ghlebftová (1. místo tyč - 36L cm), Natálie Kolajová (2,

místo 400 m - 57,T7 s,3.místo 1 500 m - 4:56,65 min), Hana Ko-
rábová (3. místo kladivo - 43,75 m), Lenka Korábová(2. místo kla-
divo - 45,70 m), Koruasová Kateřina (800 m.- 2:34,L2 min), Te-
reza Koruasová (1. místo 1 500 m - 4:45,92 min), Lucie KÉičková
(1. místo výška - L7L cm), Lenka Kiichlerová (10. místo kladivo -
32,BI m), Jana Myrmusová (1. místo disk - 39,89 m), Veronika
Paličková (I. místo 100 a 200 m - L2,21 s; 25,00 s), Barbora Pán-
ková (7. místo trojskok - 1I,04 m), Adriana Slanftová Q.. místo
3ooo m př. - L2:54,71 min), Lucie Žurková (1oo m - 13,06 s, 200 m

- 27,L6 s), l. místo štafeta 4 x 40o m - 4:o2,o8 min (l(olajová,
l(orvaso v á, Žurková, Habovštiaková).


