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Ohlédnutí za MS 
handicapovan˘ch cyklistÛ

Koncem bfiezna byl olympijsk˘ velodrom v Riu de Janeiru dûji‰tûm dráhového Mistrovství svûta handicapovan˘ch cyklistÛ.
âeské barvy hájil cyklista Ivo

Koblasa, kter˘ se vydal do místa koná-
ní MS s duem trenérÛ Jaroslavem
Bláhou a Luká‰em Thunem. Ivo
Koblasa je rodák z na‰eho regionu
a Listy regionÛ jsou uÏ dlouhá léta 
jeho mediálním partnerem. Po aklima-
tizaci a trénincích 22. bfiezna Ivo na-
stoupil na start dráhového závodu na 3
km. Pro Iva se tento závod stal 
prvním ostr˘m testem pfiedního dis-
kového kola a hlavnû fiidítek, tzv. le-
haãek. Ivo se vrhl do závodu pro nû-
ho s typickou dravostí. Vybojoval 8.
místo. 23. bfiezna Ivo absolvoval zá-
vod na 1 km, kde Ivo bojoval ze
v‰ech sil, v prvním kole byl je‰tû na
druhém místû, ale díky nemoci, kte-
rou prodûlal pfied odletem, mu záhy
zaãali docházet síly. V tomto závodû
vybojoval 10. místo. 25. bfiezna se zá-
vodníci kategorie C1, C2, C3 rozjíÏdí

do finálového závodu ve scratchi. 
(scratch, hladk˘ závod na 60 kol, s
prvenstvím na cílové pásce) Pole 
na‰lapané tûmi nejzvuãnûj‰ími jmény,
jeden mistr svûta a paralympijsk˘ ví-
tûz vedle druhého. A mezi tyto závod-
níky se kvalifikoval Ivo. Od poãátku
závodníci nastavili fantastické tempo,
které stále gradovalo, Ivo bojoval, 
jako orel sjíÏdûl nástupy a snaÏil se
o úniky, dodrÏoval domluvenou takti-
ku, vyh˘bal se pádÛm a bojoval.
Závod gradoval, zvonûní do posledního
kola, Ivo letûl v první skupinû a dojíÏdí
celkovû na 8. místû, ve své kategorii na
4. místû. A prÛmûrná rychlost závodu
neuvûfiiteln˘ch 47, 41 km/h. 

Gratulujeme Ivovi k fantastickému
sportovnímu záÏitku a sportovnímu
v˘konu. 
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Ivo Koblasa na dráze v Riu de Janeiru.


