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Sportovec okresu 
Blansko roku 2017

Nominujte sportovce, kter˘ reprezentuje blanensk˘ t˘m a o kte-
rém se domníváte, Ïe by si zaslouÏil b˘t ocenûn za svoje spor-
tovní úspûchy. 

Kategorie ankety:
1. Hlavní kategorie - SPORTOVEC OKRESU ZA ROK 2017
2. Kategorie SPORTOVNÍ TALENT OKRESU ZA ROK 2017
3. Kategorie SPORTOVEC S HANDICAPEM
4. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - SENIORSK¯ T¯M
5. Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV - MLÁDEÎNICK¯ T¯M
6. Kategorie SPORTOVNÍ AKCE ROKU 2017
7. Kategorie OSOBNOST OKRESU V OBLASTI SPORTU

V ROCE 2017
8. Kategorie SPORTOVEC - SYMPAËÁK (cena vefiejnosti)
9. Trenér roku okresu za rok 2017

Pravidla nominace a nominaãní formuláfi naleznete 
na webov˘ch stránkách http://www.sportovecjmk.cz/sporto-
vec-okresu. Návrh ode‰lete elektronicky pfies http://www.spor-
tovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo email cus.musilova@gma-
il.com a nebo písemnû na adresu OS âUS Blansko,
RoÏmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozdûji do 20. 12. 2017.
Na pozdûj‰í návrhy nebude brán zfietel.

NezapomeÀte napsat jméno sportovce, bydli‰tû, rok narození,
sportovní odvûtví, sportovní klub, dosaÏené v˘sledky a kontakt
na nominovaného sportovce (email, tel.), abychom jej v pfiípadû
postupu do dal‰í fáze soutûÏe mohli kontaktovat.

Tomá‰ Panãík
Servis a opravy plynov˘ch, elektro kotlÛ
Na vyhlídce 11 Letovice 679 11
Tel.: 724 192 624
e-mail: tomaspancik@seznam.cz

pracovní doba po-pá 7-15 hod

IâO: 06432000

V˘robce doporuãuje provádût prohlídku 1x roãnû

Bez pohnutí z místa jsme se vydali na
trasu dlouhou více neÏ 1200 kilometrÛ.
Na trasu z Rájce-Jestfiebí pfies slovensk˘
Tvrdo‰ín aÏ do litevkého BirÏai jsme 
vyrazili na dvou cyklotrenaÏerech (ergo-
metrech) a nejeli jsme sami. Spolu s námi
se do této akce zapojili i na‰i partnefii
v projektu, kter˘ jiÏ druh˘m rokem 
realizujeme.  V‰ichni jsme se stfiídali
v dvacetiminutov˘ch intervalech, to nám
umoÏnilo nasadit velké tempo. Byli jsme
propojeni pfies internet s Tvrdo‰ínem
a mûstem BirÏai, na plátnû jsme neustále
vidûli aktuální pofiadí a mohli jsme také
pozdravit na‰e pfiátele na Slovensku
a v Litvû.  Bez internetu a dal‰í techniky
by se tato akce nemohla vÛbec uskuteãnit.
Ergometr je speciální cyklotrenaÏer, jehoÏ
zátûÏ se automaticky nastavuje podle pro-
filu tratû. Studenti a uãitelé rájeckého
gymnázia spolu s vefiejností ujeli na 
jednom cyklotrenaÏeru 980 km a na 
druhém témûfi 900 km. Nejlépe si vedli

v Tvrdo‰ínû, kdy na jednom ergometru 
urazili 1184 km a do litevského BirÏai jim
chybûlo 50 kilometrÛ. Cel˘ závod trval 24
hodin. Na druhém místû se umístili zá-
vodnící z Rájce-Jestfiebí a okolí. Tfietí
pfiíãka patfií litevskému BirÏai. Akce u nás
i v zahraniãí  se uskuteãnila za mediální
podpory novináfiÛ a televize. 

V tûlocviãnû rájeckého gymnázia se
vystfiídalo 68 závodníkÛ a pfii‰la je pod-
pofiit minimálnû padesátka „povzbuzo-
vatelÛ”.

Byla to první akce takového rozsahu
a zamûfiení v projektu a pfiedpokládáme
pokraãování na zaãátku kalendáfiního
roku 2018. Pevnû doufáme, Ïe obdobné
akce neskonãí s projektem.

Text: Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel
Gymnázia Rájec-Jestfiebí

Foto: Renata Kuncová Polická

Na trase.

V Rájci na Gymnáziu „se jelo pfies noc”
Mûsto Rájec-Jestfiebí ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestfiebí a sportovním klubem Triangl pfiipravil

dne 24. listopadu 2017 dvacetiãtyfihodinov˘ mezinárodní závod na cyklotrenaÏerech. 

byly mediálním
partnerem akce 


