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Silniãní MS v italském Maniagu
Ivo Koblasa v TOP TEN

Po tréninku a silniãní ãasovce v nedûli 5. 8. nastoupili cyklisté k silniãnímu závodu. Ivo po vlekl˘ch zdra-
votních problémech, které ho suÏovaly od jara, se cítil ve vynikající pohodû a skvûlé formû. Na Ivovi byla
znát závûreãná pfiíprava v rakousk˘ch Alpách, která mu vrátila dÛvûru ve vlastní tûlo. 

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

TraÈ silniãního závodu byla postave-
na na 13,5 km dlouhém okruhu, kter˘
byl stejn˘ se silniãní ãasovkou. Od star-
tu na závodníky ãekalo táhlé stoupání
klikatícími se úzk˘mi uliãkami staroby-
lého Maniaga, následoval nebezpeãn˘
sjezd, kdy po levé stranû byla jen svodi-
dla a hluboká prÛrva, sjezdu dominoval
vjezd na úzk˘ starobyl˘ most, kde jsme
zaznamenali nûkolik nebezpeãn˘ch pá-
dÛ. Cyklisté se snaÏili jiÏ od prvních
metrÛ závodu rozhodnout závod pokusy
o nástup, Ivo se drÏel taktiky a i v tûch
nejtûÏ‰ích místech se pohyboval do 5.
místa. V tfietím kole se zrodil velmi na-
dûjn˘ únik, v kterém byl Ivo
s Kanaìanem, Australanem a kolumbij-
sk˘m cyklistou. Tato skupinka získáva-
la vtefiinku za vtefiinkou náskoku, bohu-
Ïel se jí stalo osudnou dojetí závodníkÛ
startujících o 1 min. pfied Ivovou skupi-
nou, rozhodãí vedoucí skupinku poza-
stavili a ta byla dojeta hlavním polem.
V tomto okamÏiku bylo jasné, Ïe v tom-
to horkém dni (35°C) jiÏ nikdo neodje-
de a závodníci se budou soustfiedit na
závûreãn˘ spurt po dláÏdûné cestû, ve-
doucí na námûstí v Maniagu. Asi 700
metrÛ pfied nájezdem do závûreãné le-
votoãivé zatáãky ãtyfii cyklisté zabrali
celou ‰ífií vozovky a nechtûli nikoho
pustit pfied sebe, 500 metrÛ pfied cílem
Ivo po okraji silnice zvolil tvrd˘ atak
a prolétl zprava kolem tûchto taktizují-
cích cyklistÛ, ve vysoké rychlosti Ivo
jedoucí na prvním místû vlétl do závû-
reãné zatáãky, ale tato Iva vynesla
k hrazení, Ivo musel tro‰ku ubrat a zle-

va se kolem nûho prodrali cyklisté. Ivo
jiÏ nedokázal získat top rychlost, cílem
prolétl na 9. místû. Ivo ukázal, Ïe má
srdce bojovníka a dokáÏe zariskovat,
i kdyÏ v tomto silniãním závodû ho tro-
‰ka toho povûstného ‰tûstíãka opustila
právû v poslední zatáãce. Závod byl 
ukázkou skvûlé práce italsk˘ch pofiada-
telÛ, kter˘m umû pomáhala armáda.
KdyÏ k tomu pfiidáme ulice plné fanou‰-
kÛ, byla radost v tomto závodû starto-
vat. Ivovi gratulujeme a pfiejeme mu
hodnû podobn˘ch závodÛ a pfií‰tû tro-
‰ku toho cyklistického ‰tûstíãka.
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Kulináfiské soutûÏe o Nejlep‰í slad-
kou ãi slanou letovickou kachli se 
zúãastní známá televizní tváfi, brnûn-
sk˘ herec Dalibor Dufek.
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Ivo pfied startem
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