
Otresní přebor v otIetice se vydořil prohlúsil Lukúš tlpo
REGION - Stejně jako loni se
rozhodl Atleticky klub Hodo-

" nín uspo ádat okresní p ebo_
ry v atletice poslední dubnovy
víkend.

Krásné nedělní počasi attetice
p álo a padaly osobní, oddílové
a okresní rekordy a také rekor-

{v atletického oválu h iště ,,U
Cerven ch domk ." ,,Celkem se
závodu zričastnilo na 7 5 atletic-

.kych nadšenci, cožje srovnatel-
né s minulym rokem. Změna je
v tom, že loni díky opravě elek-
trické časomíry museli závod-
níci bojovat o vav íny jen V
technick ch disciplinách. Letos
závod proběhl i na oválu, a pro
většinu závodník to byl první
test p ed nadcházející sezonou
na dtáZe," komentoval letošní
ročník Lukáš Lípa,jeden z oÍga-
nizátori závodu. Ze 7 5 častní-
k vévodil počtem domácí klub
Se 62 ričastníky, následovan;
atlety z Kyjova (11) a dvěma
záv odniky z Mikulčic.,,B ohuŽel
se nep ihlásil nikdo z Čejkovic
nebo Prušánek ani v kategori-
ích mladšího žactva. Doufáme,
Že alespo na okresním p eboru
družstev se tyto t 'my p edsta-
Yí," dodal nadšenec a propa-
gátor aťletiky Lípa. I tak závod
proběhl dťrstojně S adou hod-
notnych vykonťr. Yyzvednout
je t eba okresní rekordy na 300

metrťr. V kategorii p ípravek jej
o témě dvě vte iny vylepšila
Michaela Knotková. Ta t íset-
metrovou trať zvláďla uběhnout
za 45,45 sekundy. Stejně si vedl
Dominik KubaLák. Ten vylepšil
dosavadní rekord Zdetka D í-
mala v kategorii junioru (37,2,0

s) na 36,34 sekundy. Ve stej-
ném běhu vylepšil své vlastní
okresní maximum dorostencti
Jakub Žurovec, když finišoval
za Kubalákem v čase 36,60 vte-
iny. ,,Změna V pravidlech atle-

tiky, která stanovila pro starší
Žákyně a dorostenky snížení
váhy oštěpu z 600 na 500 gra-
mťr zap íčinila ustanovení hned
čty okresních maxim," objasnil
další rekordy Lípa. V kategorii
starších Žáky t ustanovila tedy
novy rekord Dominika Bílková
vykonem 27,73 metr , v kate-
gorii mladších žáky t hodila
Natálie Zelinková 18,32 metrri
a v kategorii dorostenek Kate i-
na Hromková poslala svťrj oštěp
na hranici 13,46 metr . Natálie
Zelinková poté p idala rekord
stadionu Ve vrhu koulí mlad-
ších žákyt vykonem 9,o2 met-
ru. Rekordťr stadionu bylo nako-
nec k vidění celkem osm - čty i
na t ísetmetrov é trati, t i v hodu
oštěpem a jeden v kouli.

okresními p eborníky se
stali: Bílková Dominika - AK

Na snímku je doběh finále běhu na 60

HoDoNÍN (oštěp - 27,73 m'
v ška I25 cm), Bušinová
Marie - AK KYJOV (80Q m -
2:30,15 min), Čajková Daniela
(dálka _ 380 cm), DŽuba ond-
ej (300 m - 38 ,43 s), Goiš Jin-

d ich (100 m - II,7,8 s, 200 m

- 23,II s), Haunoldov á Zuzana
(oštěp _25,43 m), Hošek Martin
(disk - 34,55 m, koule - 12,66
m), Hromek Jan (60 m - 8,76
s, 150 fir - 2I,38 s), Hromko-
vá Kate ina (oštěp - 13,46 m),
Husák Radek (100 m 12,69
s) všichni AKHOD, Chrbját
Antonín - AKKYJ (800 m

metrŮ v kategorii starších Žáky ,

2:26,09 min), Klásková Zuza-
na (míček"- 3'7,08 m), Knotko_
vá Michaela (300 m _ 45,45 s)
obě AKHOD, Kolajová Natálie
- AKKYJ (300 m 42,7 5 s),
Krtičková Lucie (vyška _ 160
cm), KŤíž oliver (60 m _ 8,18
s, 150 m 19,38 s), Kubalák
Dominik (100 m, - II,87 s,

oštěp _ 33,09 m, disk 22,92 m),
Lípa Lukáš (oštěp 43,43 m,
dálka _ 686 cm), Macek Marek
(koule 10,06 m), Macháč-
ková Martina (oštěp 22,14
m, disk 24,8I m), Mezera
Tadeáš (míček - 42,54 m, ďál-

ka - 402 cm), Mikeska Marek
(disk - 30,56 m, koule - 10,50
m), Mikulecká Kate ina (dálka

459 cm), Myrmusová Jana
(disk - 38,33 m, koule - 9,73
m' kladivo. _ 33,05 m) všichni
AKHOD, Němec Robin (vyška
_ 155 cm), Ptiček Jaroslav (800
m _ 2:16,27 min, oštěp _ 29,75
m), Sedláčková Markéta (60
m - 8,36 s, 150 m - 20,18 s)
3 x AKKYJ, Štoiec Jakub (300
m - 5I,82 s, 800 m - 2:34,12
min) z Mikulčic, Škrabalová
Pavla (vyška - I25 cm), Šlam-
pa Jakub (dálka 606 cm),

FoTo: Darina Dvorská

Šr tková Adéla (60 m 8,59
s' 150 m - 2I,03 s), Vinklárek
Filip (vyška _ 185 cm) všichni
AKHOD, Vyletová Anna (800
m 2:24,18 min) AKKYJ,
Zapala Jakub (vyška 185
cm), Zapalová Andrea (100 m
- I3,41 s) , Zelinka Jakub (kou-
le - 6,84 m), Ze|inková Natá-
lie (koule g,o2 m), Žurková
Lucie (100.m - 13,02 s, 200 m
_ 27,61 s) - všichni AKHOD.

Kompletní vysledky natez-
nete ha www.atletlka.cz v sek-
ci vysledky. CIop + LL)


