
Ženy AK Hodonín zohtÍiily sezonu řtvrtým místem v l. lize
REGION - _. Hodonínští atleti
vtrhli do letošní sezony závodŮt
družstev I. ligy prvním kolem
v nedaleké B eclavi. Jednotlivé
tymy byly sice ještě oslabené o
velké opory' p esto se dokáza-
ly prosadit a obsadit nakonec
slušné pozice.

Ženy, kterym chybělo hnď
pět závodnic, dokázaty Ve velké
konkurenci obsadit celkové čtvr-
té místo, coŽje skvělápozice pro
obhajobu skvělého t etího místa
z lo ského roku. Muži skončili
o sedm pomocnych bodti za OIo-
moucí napátém místě. ,,Skoda, Že
muži nedokázaLí nasbírat o těch
sedm bodíkťr navíc, hned bychom
měli lepší pozici pro solidní s ed
tabulky zajišfující setrváru v sou-
těži.I tak nám páté místo zajišfu-
je pozici, která nás neposouvá
do baráže o udrŽa , jak se niím
to bohužel stďo vloni. Ve dru-
hé lize nemáme co dělat, to jsme
také vloni v ba i jasně ukáz;ati,
když jsme soupe e doslova roz-
metďi," zhodnotil rivodní kolo z
pohledu hodonínského muŽské-
ho družstva jeho kapitán Lukáš
Lípa. Na své skvěIé vysledky z
p edchozích závodtl navázal Jin-
d ich Goiš. Tento dorostenec opět
posunul své okresní maximum ve
sprintu na 400 metru jIž na 50,19
sekundy a mezi muŽi obsadil
vyborné tÍetí místo. Stejně tak si
letošní maximum vylepšila Tere-
Za Korvasová V běhu na 1500

metr na čas 4:50,5] minuty, což
je také vylepšení okresního rekor-
du v kategorii dorostenek. Okres-
ní rekord pidala také čejkovická
tyčka ka Monika Chlebíková,
která v Hodoníně hosfuje. V tyči
zvítězila vykonem 383 Cffi, čífi1ž
si sv j rekord vylepšila o ti centi-
metry. ,,Skoda, že do bojťr nemo-
hl po ádně zasáhnout' Dominik
Kubalrák. Určitě by se s Jindrou

' Goišem po ádně poprali na čtvrt-
ce. Dorninik se ztanil p ed ť d-
nem na druŽstvech junioru a tady
nám jeho body chyběli. Uvidíme
ve druhém kole v T inci, snad si
polepšíme ďespo o jedno místo.
Všem ďe pa í dík, protože svymi
vykony p edvedli, Že ať jsou mla-
dí, na první ligu majíj' zhodnotil
vystoupení mladych benjamínkť'
v dresu AK HodonínLípa. YŽdyt
prvním rokem dorostenky Tereza
Korvasová (2. místo - 1500 m)'
Lucie Žurková (6. a 7. místo na
100 a 200 m) nebo AdélaHerzá-
nová (5. místo - 100 m p .) doká-
zalry nasbírat rictyhodné body ve
svych osobních maximech.

Z u sledkri:
ženy Zdena Bezrišková (5.

místo tyč 323 cm; 10. místo
100 m p . _ 19,10 s), Iveta Buč-
ková (7. místo disk - 34,52 m;
8. místo koule - 10,87 m), Paula
Habovštiaková (1. místo 800 m
- 2:I7,6I min), Zuzana Haunol-
dová (16. místo kladivo _ 28,50 .

m), Adéla Herzánová (5. místo

100mp. I7,0Is oddílovy
rekord), Monika Chlebíková (1.

místo tyč - 383 Cffi, 3. místo 400
m p . - 70,14 s), Tereza Kowa-
sová (2. místo 1500 m _ 4:50,57
min), Lucie Krtičková (2. místo
vyška _ 161 cm, 9. místo trojskok

10,37 m oddílovy rekord),
Lenka Ktichlerová (17. místo kla-
divo a koule - 28,32 m;9,57 m),
Martina Macháčková (I4. místo
oštěp _2I,15 m), Simona Medlo-
vá (4. místo 5000 m _ 20:09,50

ryin), Jana Myrmusová (4. místo
disk - 36,40 m), Alena Pejšková
(1. místo disk -39,22 ffi,5. mís-
to oštěp _36,68 m), Adéla Sedlá-
ová (8. místo 400 m 62,56 s),

Andrea Zapalová(6. místo 4ffi m
_ 62,17 s), Lucie Zurková(6. mís-
to lfi) m _ 12,91 s, 7. místo 200
m - 26,60 s), štďeta 4 x 400 m
(Sedlá ová, Korvasová, Zapalo-
vá, Chlebíková)'_ 4:07,94 mlrl..

Muži Jltí BroŽík (13. mís-
to 10 km 34:48,86 min),
Luděk Durdák (9. místo 10 km

34:34,79 min), Jind ich Goiš
(3. místo 400 m - 50,19 s), David
Herka (5. místo 800 m - l:59,73
min.), Martin Hošek (13. místo
oštěp a koule - 4I,6q m a It,67
m), Dominik Kubďrík (7. mís-
to 800 m _ 2:04,93 min.), Lukáš
Lípa (2. místo dálka a trojskok
_707 cm a 14,22m), Anton orlík
(8. místo kladivo 35,40 m),
Viliam Papšo (1. místo 110 m p .

_ 14,84 S, 3.místo 100 m _ IL,20

s), Radovan Pauer (3. místo disk a

koule - 48,07 m a 16,05 m), Karel
Pešrák (7. místo kladivo _ 35,92
m), Jakub Ptágr (11. místo kladi-
vo - 23,34 m), Filip Sasínek (3.

nísto 1500 1I1 . 4:11,85 min, 6.

místo 400 m _ 51,35 s), Ji í Štro-
bák (I4.místo 10 km _ 36:59,32'
min), Filip Vinklárek (7. místo
vyška _ 180 cm), Alois Zapa\a
(12. místo trojskok lI,47 m),
Jakub Zapala (7. místo vyška _
180 cm), Jakub Žurovec (4. rnís-
to 100 m _ 1I,33 S, 5. místo 200
1TI - 22,86 s), štďeta 4 x 400 m
(Goiš, Herka, Sasínek,, Žurovec)
2. místo - 3:28,77 min.
OSTRAVA - Nedávno se konal
již 5L. ročník nejprestižnější-
ho mítinku u nás - Zlatá tretra
Ostrava.

Vp ed programu tohoto závo-
du se p edvedlo hned několik
hodonínskych závodník . Zača-
1o to těmi nejmenšími, kte í se o
vavfiny utkďi v rámci tak'zvané
Cokoládové tretry. ,,m' nejmen-
ší závodnice Terezka Kouilová,
Natálie Hlavinková a Michaela
Knotková zvítězlly již na nomi-
načním závodě v Prostějově.
Nomin ačni záv ody se uskutečnily
ještě v olomouci, opavě, HavÍo-
Vě, T inci a ostravě. Celkem se
těchto závodtt zítčastnilo na 2 000
dětí. Yítězové posto"pJli do finá-
le, jež mělo nánev Cokoládová
ttetra. Patronem těchto dětsk ch
závodtl se stal světovy rekordman
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Korvas. Před
nem a v sitné'
hodonínské atletky vedly velmi
dobře. Ter ezka ro-uřito uá q-enn
narcizeni 2005) běžela 100 metru
za 17,83 sekundy a doběhla pátá.
Dďší dvě zánodnice se umístily
na shodném druhém místě. Natá-
lie Hlavinková (2003) zvládla
200 metru za 36,58 sekundy a
Michaela Knotková (2001) tffse-
tmetrovou ffať zabělia ve výbor-
ném čase 45,99 sekundy.''Nutno
dodat, že vítězkabyla jen o setinrt

rychlejší, ,V tzv. náttodních bězich

svůj okresní rekord a do absolut--

níhó rekordu v mužské kategorii
mu chybělo jen šest setin. osoták
si vytvořil také celkově patnácý
Jindřich Goiš (1:59,01 minuty) a
sedmnácty David Herka čašem
těsně nad dvě minuty (2:U0,07

minuty). osobní rekord si z osfra-
Vy odváží také Tereza Korvaso-
vá. Ta obsadila v součtu častr v
niírodních bězích celkové desáté
místo osobním maximem 2:t7,82
minuty" čimžto původní vylepšila
o dvě vteřiny. CIop + LL)




