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Únorov˘ IvÛv trénink
u Westernového mûsteãka

v Boskovicích.

Ivo Koblasa z âerné Hory, paralym-
pijsk˘ reprezentant, ‰estnáctinásobn˘
mistr âR mezi handicapovan˘mi cyk-
listy a nûkolikanásobn˘ medailista

z MS, nejúspû‰nûj‰í ãesk˘ cyklista 18.
bfiezna 2018 opustí svÛj domov, aby
zabojoval na MS v Riu 2018. Ivo po-
jede na dráze, která byla postavena
v olympijském parku a kde startoval
v roce 2016 na paralympiádû. 

Po aklimatizaci Ivo bude v Riu 
19. – 21. bfiezna je‰tû trénovat a
22. bfiezna ho ãeká stíhací závod na 
3 km, 23. bfiezna sprint na 1 km, roz-
jíÏìka scratch race 23. bfiezna a 25.
bfiezna Ivo pojede finále scratch race. 

Ivo doma trénoval na silniãním
a horském kole v okolí âerné Hory,
a to i v mrazech a snûÏení, tuto pfií-
pravu kombinoval s pravideln˘m tré-
ninkem na dráze ve Vídni. Novinkou
v jeho pfiípravû je nov˘ typ fiidítek,
Ivo poprvé ve svém cyklistickém Ïi-
votû testuje tzv. lehaãky a diskové
kolo i na pfiedním kole. Závody
v Riu budou dal‰í pfiípravou pro IvÛv
vrchol, kter˘m budou paralympijské
hry v Tokiu 2020, kde jiÏ v loÀském
roce otestoval místní dráhu. 

Cílem je zisk pódiového umístûní,
ale pfiedev‰ím vylep‰ení ãesk˘ch re-
kordÛ na jednotliv˘ch tratích a otesto-
vání nového materiálu. 

Text: Ivo Koblasa, sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa letí 
na MS do Ria

Jedna z disciplín – plávání v mokrém odûvu.

Poslední únorovou sobotu se
v blanensk˘ch lázních setkali vodní
záchranáfii z rÛzn˘ch koutÛ na‰í ze-
mû, aby pomûfiili své síly v tradiãním
blanenském závodû.

Blanenská 250ka je závod sloÏen˘
z nejrÛznûj‰ích plaveck˘ch dovedností
a technik – hod záchrannou pomÛckou,
plavání v mokrém odûvu, s ploutvemi,
s bfiemenem – to v‰e v 250 metrech.
Domácí plavci dosáhli velmi dobr˘ch
v˘sledkÛ, pfiedev‰ím muÏi v kategorii
18-40 let, obsadili totiÏ v‰echny stupnû

– 1. místo Michal Vondráãek, 2. místo
Tomá‰ Gabriel, 3. místo Radek Burian.
VZS ââK Blansko si i ve ‰tafetovém
závodû doplavala pro 1. místo ve sloÏe-
ní Michal Vondráãek, Tomá‰ Gabriel,
David Ondrou‰ek, Katefiina Kopfiivová,
Hana Kopfiivová.

Závod mûl tradiãní pfiíjemnou at-
mosféru a dûkujeme v‰em, co se na
nûm podíleli i tûm, co se pfii‰li jen po-
dívat.

Text: Tereza Dostálová
Foto: Michal Vondráãek
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