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Leto‰ní rok 2019 je pro cyklistu
Iva Koblasu z âerné Hory velmi dÛ-
leÏit˘m. Stejnû, jako ostatní sportov-
ci i Ivo ve‰kerou sportovní pfiípravu
a následnou úãast na závodech pod-
fiizuje jedinému cíli a to je zisk 
maxima bodÛ do mezinárodního po-
fiadí cyklistÛ. Pfied kaÏdou paralympi-
ádou se body z jednotliv˘ch závodÛ
(Mistrovství svûta, Svûtového poháru
a Evropského poháru) poãítají i do
pofiadí národÛ, na základû kterého
jsou potom dané nominaãní kvóty na
poãet sportovcÛ pro jednotlivé státy. 

Ivo svoji sezonu zahájil intenzivním
silniãním soustfiedûním na Mali
Lo‰inju v Chorvatsku odkud se pfiesu-
nul na Mistrovství svûta na dráze do
Holandského Apeldoornu. Na tomto
mistrovství potvrdil svoji formu a to
pfiedev‰ím v závodû na 3 km s pevn˘m
startem, kter˘ spolu se silniãní ãasov-
kou by mûl b˘t tím nejdÛleÏitûj‰ím na
paralympiádû v Tokiu. Ivo na dráho-
vém mistrovství svûta zlep‰il ãeské 
rekordy na 1 km a na 3 km, kdy se je-
ho ãasy pohybují v absolutní svûtové
‰piãce a jsou velk˘m pfiíslibem pro 
jeho úãast v Tokiu. Z Apeldoornu se
Ivo pfiesunul na soustfiedûní do Itálie,
kde se v rámci pfiípravy zúãastnil

Evropského poháru ve Verolanuovû
u Lago de Garda, Ivova zlep‰ující se
forma vygradovala silniãní ãasovkou
na Svûtovém poháru v Corridonii, na
které vybojoval skvûlé 5. místo a ná-
slednû pfiedev‰ím ziskem stfiíbrné me-
daile v silniãním závodû. Z Itálie Ivo
pokraãoval se sv˘m teamem do
Belgického Oestende na dal‰í díl svû-
tového poháru, zde v de‰ti Ivo vybojo-
val 2 x 5. místo. Tûmito v˘sledky se
Ivo zafiadil na 3. místo ve svûtovém
pofiadí jednotlivcÛ. 

Po úspû‰ném vystoupení na svûto-
v˘ch pohárech se Ivo zúãastnil etapo-
vého závodu v Rakousku v okolí mûs-
ta Salzburg, kter˘ vyhrál. Pro znaãnou
únavu z cestování a závodÛ, IvÛv 
realizaãní team zvolil k regeneraci
a nabrání nov˘ch sil do dal‰ích závodÛ
tréninkov˘ camp u Rakouského jezera
Weissensee, tento trénik splnil oãekává-
ní na 100 %. Ivo se do závûru prvního
pololetí cyklistické sezony vrátil ve v˘-
borné formû a dominoval na evropsk˘ch
pohárov˘ch závodech v Nûmeckém
Elzachu a Slovenském Púchovû, oba ty-
to závody Ivo vyhrál. Díky v˘born˘m
v˘sledkÛm se Ivo posunul na 2. místo
svûtov˘ch tabulek nejlep‰ích handicapo-
van˘ch cyklistÛ.

Nyní na Iva ãeká v mûsíci srpnu zá-
vod svûtového poháru v Kanadském
Bai - Comeau. Ivova sezona potom
vyvrcholí jeho úãastí na silniãním
Mistrovství svûta v Holandském
Emmenu. Nyní Ivo sbírá potfiebné síly
tréninkem v okolí âerné Hory, kde ho
mÛÏete kaÏd˘ den potkat na tréninku
a tfieba mu i tro‰ku zafandit, Ivo svojí
skromností a v˘sledky reprezentuje
nejen âeskou republiku, ale také ná‰
nádhern˘ okres a partnery a za to pat-
fií Ivovi velké podûkování. 

Pozornû sledujte Ivovi v˘sledky na
jeho stránkách www.ivokoblasa.cz,
protoÏe v posledních ãíslech leto‰ních
ListÛ regionÛ bude pro pravidelné ãte-
náfie pfiipravena soutûÏ o milé ceny.
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• prodej - zapÛjãení ãistících strojÛ •
• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární 

Svûtov˘ pohár Corridonia, Itálie 2019

Evropsk˘ pohár v Elzachu,
Nûmecko 2019


