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Přijede olympijská vítězka?
'Iepší čeští
_I-ll'ne bruslaři
střetnou první
novou sobotu
Otrokovicích
mistrovství
ubUky.

- Novák: O účasti
budeme jednat
otrokovice 'I Mistrovství
republiky v in-line bruslení
v Otrokovicích mohou ozdobit svou přítomností svěřenci
z Novis Tearnu trenéra Petra
Nováka (na snímku) včele

. mpletní
domácí
elita
dě na kolečkových brusa možná i trojnásobná,
• pijská medailistka v rychlení se představí v Otro.cích. Na oválu, který patří
'lepším v republice, budou
cervna bojovat nejlepší čeští
níci o tituly mistrů a mi•• České republiky.

utěže se zúčastní i zá·ci z Polska a Slovenska.
· bychom si, aby tu byla
e olympijská medailistka
·na Sáblíková," říká ředitel
pionátu Marcel Nemček.
datelé jednali s jejím trem Petrem Novákem, který
[evi! o účast zájem. "Maj í ale
lém s termínem, protože
tejný den už má Martina
. program. Pokud bychom
uli závody na do po ledmohla by tady jet. Kvůli její
omnosti bychom to udělali.
účast potvrzenou nernáale existuje šance, že příje- věří Nemček.
Sáblíková by si v Otrokovidobře zazávodila, ovál je
edný a bezpečný.

POHLED TRENÉRA

TLAČENICE. Při závodech na kolečkových
ovál však patří k těm bezpečnějším.
"Pro závodníky je to daleko bezpečnější než například
na mistrovství republiky v půlmaratonu nebo maratonu. Tam
startuje, kdo chce, v balíku jede
třeba sto padesát závodníků,
a proto jim víc hrozí zranění,"
vysvětluje Nemček.
Další olympioničkou v Otrokovicích by měla být Kateřina Novotná, která závodila
ve Vancouveru v rychlobruslařském short tracku.
"Přijela už na první kolo
Otrokovického in-line poháru

bruslích

bývá často na trati těsno. Otrokovický
Foto 7/ Zdeněk Něřnec

i se svým trenérem. Jestli ji přivítáme i tentokrát, budeme vědět až tři dny před závodem,"
přibližuje ředitel mistrovství.
zkušení

organizátoři

Otrokovičtí
organizátoři
mají s velkými závody v in-line bruslení zkušenosti. Před
několíka lety pořádali Nestlé
Life in-line Tour, což je největší
pohárová akce ve střední Evropě. Čtyři roky už také organizují Otrokovický in-line pohár,

který má skvělou pověst v celé
republice. I proto dostali šampionát na starost.
Na více než čtyři sta metrů
dlouhém oválu budou bruslaři
soupeřit v kategoriích od dětí
až po dospělé.
"Závodníci absolvují tři různě dlouhé tratě. Nejdelší závod
bude bodovací. Muži v něm
pojedou deset kilometrů, ženy
pět. Součet umístění ve všech
závodech rozhodne o celkovém pořadí," vysvětluje Nemček klasifikaci.

s nejlepší rychlobruslařkou
světa a trojnásobnou olympijskou medailistkou
Martinou
Sáblíkovou. Její účast ale stále
není jistá.
"Ve stejný den totiž máme
naplánovanou akci v Ostravě.
Do Otrokovic bychom ale přijeli rádi, líbí se nám ovál, který
připomíná
rychlobruslařský.
Ještě o tom budeme jednat.
V každém případě by někdo
z Novis teamu na šampionátu
určitě startoval," prozrazuje
Novák.
ln-line bruslení je pro Sáblíkovou v letní sezoně jedním
z doplňkových sportů. "Letos
jsme začali kvůli nejrůznějším
medailovým oslavám a akcím
s přípravou o měsíc později,
proto hned nechci na Martinu
nakládat příliš velkou zátěž,"
vysvětluje trenér. "Měla by
se v létě sportem hlavně bavit. Ostrých závodů na krev si
v zimě užije ještě dost," soudí
Novák.
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