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Jak se ukázalo, nedûlní program
5. 3. 2017 na MS Los Angeles 2017
se se stal pro Iva Koblasu, vicemist-
ra svûta, ãeského paralympijského
reprezentanta a cyklistu, velmi ná-
roãn˘m. âekal ho start v team sprin-
tu spolu s Jirkou JeÏkem a Jirkou
Bou‰kou, s moÏností postupu z do-
poledních rozjíÏdûk do odpoledního
finále a následnû odpolední hladk˘
závod na 60 kol ve scratchi. Ivo nej-
dfiíve vzornû odstartoval rozjíÏìku
v team sprintu a byl z toho postup
do odpoledního boje o bronzovou
medaili proti ruskému teamu.
Pfiesto, Ïe se na‰i borci v˘raznû
zrychlili, tentokrát to na ruské druÏ-
stvo nestaãilo, Na‰i vzali nádherné
4. místo, coÏ pfied ‰ampionátem ni-
kdo neãekal. Odpolední program pro
Iva pfiichystal hladk˘ závod ve 
scratchi, na kter˘ se velmi tû‰il. Od
prvních metrÛ byl jedním ze závod-
níkÛ, ktefií neopou‰tûli ãelo závodu
a jen postupnû pohlcovali závodníky

rat aÏ na cílové pásce.
V posledním kole, jiÏ
tak velmi rychle roz-
jet˘ závod, je‰tû
zrychlil a vláãek cyk-
listÛ se dohnal do cí-
le, kde Ivo skonãil na
fantastickém místû 6.
místû ve slouãené ka-
tegorii C1 - 3. Za svo-
ji kategorii C2 má Ivo
pfiipsané 2. místo do
mezinárodního ran-
kingu. Nezb˘vá neÏ
Ivovi pogratulovat
a zrekapitulovat toto
mistrovství. Ivo ze 4
startÛ vytûÏil: 1 x 3.
místo, 1 x 4. místo, 1
x 5. místo a 1 x 6.
místo, tímto se stal

nejúspû‰nûj‰ím ãesk˘m cyklistou na
tomto mistrovství svûta. Je‰tû jed-
nou dûkujeme Ivovi za vzornou re-
prezentaci.

Ve ãtvrtek 2. 3. 2017 byly na progra-
mu mistrovství svûta v Los Angeles
první závody na 1 km. Ivo nastupoval
do závodu po tvrdé pfiípravû, kterou ab-
solvoval pod vedením trenéra Jaroslava
Bláhy na dráze ve Vídni. Ivo startoval,
jako tfietí závodník od konce závodního
pole. Závodníci startující pfied Ivem se
lep‰ili jeden od druhého.  Ivo bedlivû
sledoval ãasy soupefiÛ, sám potom na-
stoupil do závodu pln odhodlání ze sebe
vydat maximum a zkusit po roãní poml-
ce získat opût cenn˘ kov na MS. JiÏ prÛ-
jezd prvním kolem naznaãoval, Ïe by se
mohl ucházet o jednu z pfiíãek na stu-
píncích. A v˘sledn˘ ãas dal za pravdu
tûm, co Ivovi vûfiili. Ivo sv˘m v˘konem
vybojoval vynikající bronzovou pfiíãku.
A tak si nejen on, ale i celá ãeská repre-
zentace mÛÏe opût pfiipsat cenn˘ kov
z MS po roãním pÛstu. Tímto Ivovi gra-
tulujeme a pfiejeme dal‰í úspûchy v nad-
cházejících závodech!
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o 1. kolo. Závodníci si nastupovali,
Ivo profesionálnû zachytil v‰echny
úniky a s pfiib˘vajícími koly bylo
jasné, Ïe se z nejlep‰ích bude vybí-

MS na dráze, Los Angeles 2017 
– Ivo Koblasa potvrdil svoji formu

Ivo na stupních vítûzÛ 
3. místo – dráhov˘ závod na 1 km.

Pro ãerpací stanici Letovice 
pfiijmeme venkovní obsluhu.
Nástup moÏn˘ ihned, vhodné i pro dÛchodce.

Informace na: 
tel.: 727 816 907, nebo e-mail: shell8063@csshell.net

ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Dûlníky kovov˘roby - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení.
Kontrolorky kvality - v˘stupní kontrola dílÛ, pomoc pfii vybalování a balení dílÛ.
Provozního technika (údrÏbáfie) - údrÏba technologické ãistiãky, strojÛ a zafiízení.

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326,67921 âerná Hora
Kontakt: p. Monika NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz


