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Ivo na startu silniãního závodu v Matane v bílém dresu 
vedoucího závodníka Svûtového poháru.

IVO KOBLASA opût bodoval

Firma Union Montage GmbH se sídlem
v Brnû, hledá zájemce v‰ech profesí
o práci v Rakousku. Nutná je znalost 
nûmeckého jazyka na komunikativní úrovni.

Nabízíme: vynikající platové ohodnocení, zaji‰tûní ve‰keré ad-
ministrativy - sociální a zdravotní poji‰tûní, pfiihlá‰ení k daÀové
povinnosti, zaji‰tûní ubytování, práce na smlouvu, nástup oka-
mÏitû, Ïádné poplatky, „servis” v ãeském jazyce.

Poptáváme pracovní pozice z oblasti strojírenství,
stavebnictví, fiemeslníky, operátory v˘roby a dal‰í.

MoÏnost on-line registrace na na‰ich stránkách: www.union-montage.cz,
popfiípadû osobní schÛzky v Brnû. Urnov˘ hrob jiÏ od 12.000,- Kã

METAL GRANIT spol. s r.o.   
PraÏská 562/49, CZ 67961 Letovice 

Tel.: 516 474 808, mobil: 739 277 122 
www.metalgranit.cz mg@metalgranit.cz 

✟ ‰iroká nabídka
pomníkÛ
- 200 ks skladem

✟ levné i exklusivní
hroby
- fie‰ení na míru 

✟ vázy, lucerny, 
mísy, urny
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Rekonstrukce hrobÛ
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Svûtov˘ pohár 2013
V tomto poháru nastupoval Ivo se sna-

hou získat co nejvy‰‰í postavení v celko-
vém hodnocení. Ivo je nejmlad‰ím závod-
níkem svûtového pelotonu handicapova-
n˘ch cyklistÛ a leto‰ní roãník byl jeho
prvním, kter˘ absolvoval. V Matane na-
stupoval nejdfiíve 23. 8. k ãasovce, která
byla postavena na mûstském okruhu
o délce 8,6 km, tento okruh absolvovali
závodníci dvakrát. Od poãátku pfiíletu byl
Ivo handicapován opoÏdûn˘m pfiíletem
kol, která dorazila pouhé dvû hodiny pfied
startem. Díky rychlé práci mechanika se
podafiilo ãasovkáfisk˘ speciál  Merida
Warp pfiipravit 45 minut pfied startem.
I pfies nemoÏnost patfiiãného rozjetí  Ivo
do závodu nastoupil, jako raketa a v cíli
ukonãil ãasovku na svém leto‰ním maxi-
mu a to na 4.místû.

Po páteãní ãasovce na Iva ãekal v ne-
dûli silniãní závod, kter˘ byl vypsán na 57
km na stejném mûstském okruhu jako ãa-
sovka. Zde Ivo nastupoval s pokynem hlí-
dat si ãelo pelotonu a nedopustit jeho od-
jetí, to se mu po cel˘ závod dafiilo, ale
dlouhé úãinkování na ãele pelotonu ho
stálo hodnû sil, pfiesto v hromadném spur-
tu skonãil na v˘borném sedmém místû.

Souãet v˘sledkÛ pohárov˘ch závodÛ

z Itálie (6. a 1. místo), ·panûlska (5. a 3.
místo) a následnû zde v Kanadû Ivovi pfii-
nesl zisk 112 bodÛ do svûtového poháru,
kde obsadil fantastické 2. místo o pouhé
dva body za závodníkem Colinem
Lynchem z Irska.

Mistrovství svûta 2013
Pro mistrovství svûta byl IvÛv hlavní

úkol zisk jednoho umístûní do 5. místa.
CoÏ v konkurenci, která v˘raznû narostla
vÛãi pohárovému závodu byl úkol velmi
nároãn˘.

Nejdfiíve byla pfiipravena pro závodní-
ky ãasovka na 30. 8., tato byla postavena
na okruhu o délce 8 km v Baie Comeau
a závodníci ji absolvovali dvakrát. Ivo vy-
startoval v 10,07 hod. a od poãátku se stal
velk˘m pfiekvapením této ãasovky. Na
posledním mistrovství svûta v roce 2011
skonãil na 16. místû. Ivo postupnû zvy‰o-
val tempo, aÏ z toho na závûr bylo neuvû-
fiitelné 6. místo.V nedûli 1. 9. ãekalo na
závodníky, ale také pro poãetné fiady di-
vákÛ, velké finále v mistrovství svûta a to
v silniãním závodû. Na startu stálo cca 50
závodníkÛ touÏících po nejvy‰‰í metû a to
je zisk titulu mistra svûta za rok 2013.
Závod se odehrával na okruhu o délce
11,4 km s 1,2 km stoupáním s prÛmûrn˘m
sklonem 11 %. Tento okruh závodníci ab-

zachytil a stále se drÏel v popfiedí. Do 
sprintu dal v‰e, co se doposud nauãil a v˘-
sledkem pro nûj byl zisk 4. místa. O pofia-
dí musela rozhodnout aÏ cílová kamera,
mezi pûti spoleãnû sprintujícími závodní-
ky. Tímto Ivo dokonãil leto‰ní plavbu
svûtov˘m pelotonem, kdy poprvé v Ïivo-
tû absolvoval cel˘ seriál a v˘sledek. Ve
dvaceti letech 2.místo ve svûtovém pohá-

ru a 4. místo v silniãním závodû a 6. mís-
to v ãasovce na mistrovství svûta!!!!! 

Zde si vám, v‰em fanou‰kÛm, partne-
rÛm a sponzorÛm dovoluji podûkovat za
va‰i podporu, bez nichÏ by Ivo nedosáhl
tak mimofiádn˘ch úspûchÛ.

Ivo Koblasa sen., hrd˘ otec a trenér.
Foto: archiv autora

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz

solvovali 5 x. Do
dne‰ního závodu mûl
Ivo pokyn drÏet se do
5.místa bûhem závo-
du a v maximální mí-
fie se buìto chytnout
úniku, nebo se pfiipra-
vit na hromadn˘
spurt. Po celou dobu
závodu stfiídal nástup
za nástupem, prÛmûr-
ná rychlost se blíÏila
41 km/h, Ivovi se da-
fiilo tyto nástupy za-
chycovat a postupnû
bylo jasné, Ïe stále se
zmen‰ující  hlavní
pole ãeká závûreãn˘
sprint. Do závûreãné-
ho fini‰e nastoupil
peloton jiÏ 2 km pfied
cílem, toto tempo Ivo


