
Atletickú první ligo mú zo sebou tři řtvrtiny
0 obo hodonínské tymy i oU n0 ,bedně"
REGION - V Olomouci se na
konci minulého měsíce kona-
lo t etí kolo I. ligy mužri a žen
v atletice. Za pěkného poča-
sí si vyborně vedlo družstvo
mužri AK Hodonín. Pot etí v
sezoně skončili mezi nejlepší_
mi t emi a po t ech čtvrtinách
soutěže jim pat í zatím skvělé
t etí místo s velkym náskokem
p ed čtvrtym tymem TJ Loko-
motiva B eclav. V pr běžném
vedení je tym Sokolu Opava o
jeden hlavní bod p ed AK olo_
mouc, na kter t m AK Hodo-
nín ztrácí čty i hlavní body. Na
sestupovych pozicích se nachá_
zejí nyní atleti Slovácké Slavie
Uherské Hradiště a AK Z|in.

oslabeny tym hodonínskych
žen skončil' Ve t etím kole na
čtvrtém místě. ,,Bohužel zača|y
prázdniny a díky státním svát-
ktim ušetff lidé dovolenou a
vyrazlli za oddechem. To se pro-
mítlo ve značné absenci bodují-
cích závodnic, a také proto Ženy
skončily čtvrté. Pr běžně si drží
t etí pozici a oba tymy jsou na
stupních a na to jsem p ed začát-
kem sezony ani nepomyslel,"
prozradil trenér a manaŽer AK
Hodonín Zdeněk Lípa. Jak jIŽ
zmínll',, i ženy jsou na t etím mís-
tě pruběŽného po adí, kterému
vévodí atletky rŽ rnnec a AK
olomouc, jenŽ mají stejny počet
bod . Hodonínské atletky ztrácí

na t etím místě pět hlavních bodri
stejně jako závodnice Sokolu
opava, které mají ovšem o osm
pomocnych bod méně. ,,Pokud
se ženy na poslední kolo sejdou
V plné sestavě, v což vě ím Že
ano, tak kolo vyhrají a z stanou
na t etí pozici. Muži by museli
skončit poslední a jejich soupe
z B eclavi by musel byt témě na
špici, aby se jejich pozice změni-
|a, a to si myslím, že se nestane,"
dodal Lípa.

Z v konri jednotlivcťr je t eba
vyzvednout ti okresní rekor-
dy. o zlepšení svého jIž jednou
vylepšeného okresního maxima
na 100 metru junioru se postaral
Jakub Žurovec. Ve finále nejkrat-
šího sprintu p edvedl čas 1 1,18
sekundy a obsadil skvělé dru-
hé místo. Za svym absolutním
maximem zaostal o pouhé čty i
setiny sekundy. Poté pomohl k
okresnímu maximu také krátké
štafetě 4 krát 100 metru. Spo-
lečně s Dominikem Kubalákem,
ond ejem Kuče íkem a Davi-
dem Herkou zvlád|i jeden ovál
Za 44,20 sekundy. Posledním
rekordem byl vykon dorostence
Davida Kiíkony. Ten získal své
premiérové body v mužské sou-
těži na trati 5000 metr , a usta-
novil novy okresní rekord časem
l7:00,83 minuty.

,,Skvělé vykony podávali
letos všichni závodníci. Jsem



P edávka kolíku pi štafetě na 4 x 400 metr mezi Adélou Hezánovou (vzadu) a Terezou Korvasovou (obě AK Hodonín).
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p ekvapeny, jak se k tomu letos
všichni postavili a jde vidět, Že
jsme vychovali dobrou genera-
ci závodník . Poděkování patÍí
opravdu všem," dodal na závěr
Lípa.

Poslední kolo ligy, kde si p ejí
završit hodonínští atleti spěšnou
sezonu seniorskych družstev, se
koná na konci prázdnin v neda-
leké B eclavi (v sobotu}4. srpna

- pozn. red.), kde by měla opět
po dvou vynechanych kolech
nastoupit i dlouholetá opora
mužského tymU, o to Lukáš Lípa,
ktery v poslední červnovy den
p ivítal na svět svého druhého
syna Martina.
Z vysledkri závodníkri AK
Hodoníh: !

Muži - Dominik Bartoník ( 11.

místo 1500 m 4:27,50 min),
Filip Dittrich (2. místo trojskok_
14,53 m' 3. místo dálka _ 680
cm), Luděk Durd'rík (7. místo 5
km- 16:24,39 min), David Herka
(8. místo 400 m - 51,87), Martin
Hošek (I2.místo koule - 12,09
m), David Kiíkona (9. míšto 5
km 17:00,83' min), Dominik
Kubalrák (3. místo 400 m - 49,94
S, 6. místo 800 m - I:57,93 min),
onďej Kuče ík (5. místo 400 m

- 51 ,22 s), Filip Sasínek (2. mís_
to I 500 m - 4:01,55 min), Patrik

Sasínek (800 m - 2:04,66 min), -

Daniel SchubeÍt (7. místo oštěp

- 55,33 m), Jaroslav Stančík (2.
místo disk - 52,02 ÍÍ'l, 8. místo
koule _ 13,45 ffi, 4.místo kladi-
vo - 45,42 m), Jiff Štrou,et (13.
místo 5 km - l7:59,97 min), Petr
Vašek (8. místo trojskok - 13,15
m), Filip Vinklrárek (13. místo
vyška 176 cm), Alois Zapa-
la (l2.místo vyška _ 181 cm),
Jakub Žurovec (2.místo 100 m

- 11,18 s, 5. místo 200 m _ 22,68
s), 1. místo štafeta 4 x 400 m
(Žurovec, Kubaliík, Herka, Filip
Sasínek),4. místo štafeta 4 x 100
m (Kubaliík, Kuče ík, Žurovec,,
Herka).

Ženy Darina Dvorská (11.
místo 100 m _ 13,64 S' 200 m

29,53 s), Adéla Herzánová
(7. místo 100 m p . 16,50 s),
Monika Chlebíková (1. místo
tyč _ 372 cm), Jana Kadlecová
(3. místo 5 km _ 19:17,25 min),
Natálie Kolajová(2. místo 400 m
- 5'I ,62 s, 6. místo 20o m _ 26,23
s), Hana Korábová (4. místo kla-
divo _ 42,75 m), Lenka Korábo-
vá (1. místo kladivo - 46,18 m),
Katefina Korvasová (I4. mís-
to 800 m - 2:37,94 min), Tere-
za Korvasová (1. místo 1500 m
- 4:55,16 min), Lucie IGtičková
(2. místo vyška - 165 cm), [rn-

ka Ki.ichlerová (13. místo koule

- 9,31 m), Jana Myrmusová (2.
místo disk - 39,49 m, 7. místo
kladivo - 37 ,49 ffi),,Adéla Sedlá-
ová (10. místo 400 m - 62,54 s),

Erika Zapalová (2ffi m _ 28,85 s,

400 m - 65,l1 s), 2, rr'tisto štafeta
4 x 400 m - 4:I7,03 min (Kbla-
jová, Korvas ov á,Sedlrí ová, Her-
zánová), 7 . místo štafeta 4 x 100
m - 52,33 s (Herzánová, Krtič-
ková, Chlebíková, Dvorská).

Kompletní vysledky najdete
na www.akhodonin.com.
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TABUIIfi PO 3. I(OIE:
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1. TŽ Tinec 221558,5

2. AK Olomouc 2A558,5

3. AK HoDoNíN í7t449,5

4. Sokol Opava 17í41,5
5. AK PSK Zlín 111290

6. AC MS Brno 10/286,5

l. Lokomotiva B eclav 6/261,5

8. Jiskra CIrokovice 3/118

tuzl
1. Sokol Opava

2. AK Olomouc

3. AK HoDoNíN
4. Lokomotiva B eclav

5. AC MS Brno

6. TŽ Tinec
7. AC Slov. sl. Uh. Hradiště

8. AK PSK Zlín
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4/119Dominik Kubalák (AK Hodonín). Foto: 2x Darina Dvorská


