
Krrotková S Kubalákem překonali rek
Na stadionu U Červených domků se usl<utečnilo prvníkolo okresního přeboru mladšího žactv,
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Hodonín _ Stejně jako vIoni
se rozhodl Atleticky klub Ho-
donín uspo ádat okresní p e-
bory. Krásné nedělnÍ počasí
závoďník m p áIo. V tropic-
kém vedru padaIy také osob-
trí, oddÍlové a okresnÍ rekor-
dy. P ekonány byly také re-
kordy atletického oválu sta-
ďionu U Červenych domkri.

fuffi#ffiffi *

,,CeLkem Se závodu zučast-
nilo pětasedmdesát atletic-
h ch nadšenc , což je srov-
natelné s minulym rokem.
Zménaje v tom, Že loni.kvtili
opravě elektrické časomiry
museli závodníci bojovat o
vavríny jen v technickych dis-
ciplinách. Letos Se závoď
uskutečnÍI i na ováIu a pro vět-
šinu závoďník to byl prvnÍ
test pred nadcházejici Sezo-
nou na dráZe ,"; uvedI jeden z
o r gan i zátori záv o ďua čIen AK
Hodonin Lukáš Lípa.

Hodonínsky'klub vyslal do
bojti o okresni tituly dvaaše-
desát závoďnÍk'i. Barvy Kyjo-
va hájilo jedenáct atletri, dva
závodníci byli Z Mikulčic.
,,Bohužel se ani v kategoriích
mladšího Žactva nep ihlásil
nikdo z Čejkovic nebo Prušá-
nek Doufáme, že alespo " na
okresnim p eboru druŽstev se
tyto tymy p edstaví," p ál si
Lípa.

I tak bylo v Hodoníně k vi-
děnÍ několik skvělych vyko-
nťr. ,,Yyzvednout je t eba
okresní rekordy v běhu na tri
sta met ri,r',i.kl Lipa.

V kategorii p ípravek jej o
témě - dve vteriny vylepšila
Michaela Knotková. Ta
t ísetmetrovou trať zvláďLa
uběhnout zá 45,45 vte iny.
Steině si. 

', lák. Ten
rekord Zďe tka Drímala v ka-
tegorii juniorri na 36,34 sekun-
dy.

Ve stejném běhu vylepšil
své vlastni okresnÍ maximum
dorostenc ' Jakub Žurovec,
kďyŽ finišoval za Kubalákem
2a36,60 sekundy.

,,Zména v praviďlech atle-
tiky,"která stanovila pro star-
ší žákyně a dorostenky snÍŽe-
ní váhy oštěpu z šesti set na pět

set gramti zapŤičinila ustano-
veni hned čty okresnÍch ma-
xim," pravil Lipa.

V kategorii starších Žákyn
ustanovila vykon em 27,73 me-
tr novy rekord Dominika
Bilková. V kategorii mladšÍch

umfovala Katerina Hromko-
vá. Natálie Zelinková poté p i-
dala rekorď stadionu ve vrhu
koulÍ mladšÍch Žáky t (9,02
metru). ,,Rekordri stadionu
bylo nakonec k vidění celkem
osm. Čtyri na t isetmetrové
trati, t i v hodu oštěpem a je-
de+ v kouli," dodal Lipa.

Ctvrteční odpoledne hostiI
Atleticky klub HodonÍn na

stadionu U Červenych domkri
první kolo okresniho preboru
mladš i ho Žactva a p Ípravky.

DÍváci pŤevážné z ad rodi-
č mohli spat it tÍté boje mla-
d ch atletťr, kterych se nako-
nec v Hodoníně sešlo 155.

maxima stadionu. Ve vrhu
kouIí mladšÍ ch Žákri prekonal
dva roky stary rekord Adam
Horák . Záv oďnÍk Lokomotivy
B eclav vrhl své t íkilové ná-
činÍ do vzdálenosti 11,65 met_
ru.

DalšÍho vÍce neŽ p l metru
p idala ke svému nedělnÍmu
vykonu domá c'í záv odnice Na_
táIie Zelinková. JejÍ novy

osobnÍ rekord 9,59 metru je r
současné době tretím nejlep
šÍm vykonem v České repub
Iice. Poslední z rekord je v
kon Michaely Knotkové v bě
hu na na stopasát metrri.

,,JejÍ čas 2I,4I sekundy j(

nÍ desítce prribéŽnych tabulel,
ČR," upoznoril zástupce ho
doninského klubu Lukáš Lí
pa. Jeho otec byl s vykonl
svych mladych svě encri spo
kojeny. ,,Ce1kově musÍm po
chváIit všechny závoďníky
Padaly krásné vykony a dět:
byl ďoslova plny stadion,'
uvedI trenér AK Hodonín Zďe
něk LÍpa.

ornesNÍ pŘeg0RY. Na stadionu U čeruen ch domk se v,minul ch dnech uskutečnilo několik atletlck ch
závod . Na tartanu se p edstavily i mIadší žákyně' Keré boiovaly také v běhu na lli0 metr . Foto: Darina Dvorská
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Přeborn iri2oI2
Bílková Dominika (H odon ín,

-LZ5 cm),
v,800 m -
Daniela

(dálka - 380 cm), Džuba ondřej
(300 m -38,43 s), GoišJln-
dřich(lOO m - LL,78s, 200 m -
23,LLs), Haunol dová Zuťana

, (oštěp - 25,43 m), Hošek Martin
(disk -34,55 m, koule -L2,66m),
HromekJan (60 m-8,76s, I50

. m - 2L,38s), Hromková Kateři-
na (oštěp -13,46 rn), Husák Ra-
dek (I0O m -L2,69 s), všichni Ak
Hodonín. Ghrbját Antonín (l(y_
jov, B00 m-2:26i09 min), Klás_
ková Zuzana(rníček - 37,08 m),

' Knotková Michaela (30O m -
45,45 s) obě Al( Hodonín, KoIa-
jová Natálie (Kyjov,300 m -
42,75 s), Krtičková Lucie (výška
' 160 cm), Křfr.0liver (60 m -
8,1B š, 150 m -L9,3B š), Kubalák

11,87 s, oštěp -
2m),Lípa
43 m, dálka -

686 cm), Macek Marek (koule -
10,06 m), Macháčková Martina
(oštěp -22,L4 m, disk -24,BIm),
Mezera Tadeáš (míček - 42,54
m, dálka - 402cm), Mikeska
Marek (disk -30,56 m, koule -
10,50 m), Mikulecká Kateřina
(dálka - 459 cm), Myrmusová
Jana (disk -38,33 m, koule =9,73
m, kladiv o - 33,05 m) všichni Al(
Hodonín, Němec Robin (výška -
]55 cm), Půček Jaroslav (B00 m
- 2:L6,27 min, oštěp - 29,75 m),
Sedláčková Markéta (ó0 m -
8,36 s; l50 m - 2o,L8 s) všichni
Al( Kyjov, Skojec Jakub (Miku!-
čice,300 m _ 5l,B2 s, 800 m -
2:34,I2m i n) škrabalová Pavla
(výška -L25 cm), šlampa Jakub
(dálka - 606 cm), Šrůtková
Adéla (60 m - 8,59 s,l50 m -
2I,03 s), Vinklárek Filip (výška -
1B5 cm) všichniAK Hodonín, Vý-
letová Anna (Al( l(yjov, 800 m -
2:24,L8 m i n), ZapialaJakub
(výška - 185 cm), Zapalová An-
drea (100 m -L3,4I s), Zelinka
Jakub (koule - 6,84 m), Zelin-
ková Natálie (koule -9,02m),
Zurková Lucie (100 m -I3,02s,
2o0 m - 27 ,6]. s), všichni AK Ho_ .

donín.
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l. I<olo žákŮl
llllladší žákyně: 1..Lokomotiva
Břeclav, 2. 

^KHodonín 
,3. AC

Čejkovice,4. AK Mikulčice,5. AK
Kyjov, 6. P odlužan Prušá nky,7 .

Al( Hodonín B.

Mladšížáci: 1. Lokomotiva Břec-
lav, 2.AK Hodo nín, 3. Pod !uŽan
Prušánky, 4. Al( Mikulčice, 5, AC
Čejkovice, 6. AK l(yjov, 7. Al( Ho-
donín B.


