
Ivo Koblasa, 22 let˘ paralympij-
sk˘ reprezentant v cyklistice pochá-
zející z âerné Hory, vybojoval pro
ãeskou reprezentaci na konci bfiezna
2015 na MS paralympijské cyklistiky
v nizozemském Apeldoornu bronzo-
vou medaili v závodû na 1 km. Pfied
Ivem protnuli cílovou pásku rychleji
pouze dva závodníci z âíny, na dru-
hou pfiíãku mu scházela necelá vtefii-
na. Ivo tak má ohromnou motivaci
a ‰anci na lep‰í umístûní do budouc-
na, zejména pak na paralympiádû

v Rio de Janeiro 2016, které by se
rád zúãastnil.

Ivovi se dafiilo i ve stíhacím závo-
dû na 3 km, kde pfiekonal svÛj nej-
lep‰í osobní ãas a poprvé ve své 
závodnické kariéfie se umístil na vel-
mi pûkném 5. místû na svûtû v této
nároãné disciplínû.
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Ivo Koblasa (v popfiedí) na startu v Apeldoornu.

Ivo Koblasa 
v Apeldoornu zabodoval

jsou mediálním partnerem 
Iva Koblasy a drÏí mu palce 

i pfii dal‰ích závodech.

Netradiãnû konãila zimní sezóna pod
stfiechou zimního stadiónu v Blansku.

Nov˘ oddíl ASK Blansko –
Speedskating Moravsk˘ kras uspofiádal
otevfiené závody pro dûvãata a kluky –
rychlobruslafiské Ïactvo z Blanska,
Boskovicka a okolí. A to v netradiãním
ãase – brzy zrána 30. 3. 2015, protoÏe
hned poté ledafii na zimním stadiónu
zaãali s rozpou‰tûním ledové plochy.
Po nezbytné údrÏbû ji opût vytvofií
zkraje letních prázdnin, kdy o ni má
velk˘ zájem spousta hokejov˘ch ‰kol. 

Rychlobruslafiské závody v Blansku by-

ly na ledû první tamní oficiální. Klub uÏ
poÏádal o pfiijetí do âeského svazu rychlo-
bruslení. Dûti trénují podle osvûdãené me-
todiky trenéra olympijské vítûzky Martiny
Sáblíkové (rychlé brusle, kolo, inlajnky,
bûhy, skoky, zdravá v‰estrannost...).

Na pÛl okruhu bylo koneãné pofiadí
následující: Dívky: 1. Martina Lusková
(Sloup) 10,32 s., 2. Petra Zhofiová (âerná
Hora) 12,50, 3. Sára Pe‰átová (Brno) 12,54
s. Ho‰i: 1. Matûj Semeniuk (Blansko)
10,92 s., 2. Martin Luska (Sloup) 12,54, 3.
Jakub Li‰ka (Blansko) 13,70 s.

Okruh 111 m: Dívky: 1. Martina

Lusková (Sloup) 19,46 s., 2. Petra Zhofiová
(âerná Hora) 22,52, 3. Sára Pe‰átová
(Brno) 22,54 s. Ho‰i: 1. Matûj Semeniuk
(Blansko) 18,61 s., 2. Martin Luska (Sloup)
22,17 s., 3. Martin Pe‰át (Brno) 23,05 s.

Dva okruhy: Dívky: 1. Martina Lusková
(Sloup) 37,73 s., 2. Sára Pe‰átová (Brno) 43,3
s. Ho‰i:1. Matûj Semeniuk (Blansko) 37,53 s. 

Máte-li chuÈ pfiidat va‰e ‰kolou povinné
dítû k tréninkÛm s rychlobruslafii, je k tomu
nyní nejlep‰í ãas. Co se zjara a pfies léto na-
uãí, s tím bude pfií‰tí zimu snáz dohánût ãs.
‰piãku. Informace na tel.: 776 359 836.
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Rychlobruslafiské závody v Blansku

Mladí rychlobruslafii na tréninku 
v Blansku. 


