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Nejlepší in-linisté pojedou
v Otrokovicích mistrovství
Na sedmém ročníku postupující soutěže závodilo 104 sportovců z celé republiky
na bruslích
LENKA KAŠPAROVÁ

Otrokooice- Stovka in-linistů
z celé republiky přijela v sobotu do Otrokovic, aby změřili své síly v boji o postup na
mistrovství České republiky.
Sedmý ročník soutěže se konal na sídlišti Trávníky a závodilo se ve všech věkových
kategoriích,
počínaje
nejmladšími účastníky od pěti let až po seniory.
"Vyhlásili jsme celkem jedenáct kategorií, včetně divácky atraktivního dětského
slalomu. Sobotní kolo pro nás
bylo malou generálkou na
květen, kdy se v Otrokovicích o víkendu 11.'a 12. května koná Mistrovství České republíky v ín-líne rychlobruslení," informoval organizátor
kvalifíkačního závodu Marcel Němeček.
Mistrovství republiky se
v Otrokovicích letos koná potřetí. Třetí kolo Otrokovického in-line poháru se potom
uskuteční 24. srpna.
Rychlobruslení na in-linech
u nás zatím nemá příliš velkou podporu široké veřejnosti. Přesto lze i v tomto oboru nalézt sportovní talenty,
kteří sní o vrcholové kariéře.
"Rád bych se jednou podíval
na olympiádu," tvrdí dvaadvacetíletý závodník Roman
Vodička. Sympatický mladík
z okolí Chrudimi, který se stal
loňským vítězem otrokovického poháru, chápe bruslení
na in-linech jako trénink na

INSTRUKCE.

Nejmladší účastníci závodů měli pět let. Soutěžili ale také senioři.

rychlobruslení na ledu, kterému se profesionálně věnuje. "Není mým cílem dojet jako první, ale prověřit si svou
aktuální formu a zjistit, jestli
se trénink ubírá správným
směrem," prozradil před závodem horký kandidát na vítězství.
Roman Ioni skončil v juniorské .kategorii mistrovství
světa na výborném 47. místě.
Tento rok již bude závodit se
seniory, nehodlá, tedy co se týče přípravy, nic podcenit.
"V létě bruslení na ledě v našich podminkách moc nenatrénujete. In-line bruslení má
podobnou techniku a vyhovuje mi i závodiště v Otrokovicích," doplňuje mladý závodník.

Z Otrokovic si ale odnesl také jeden nepěkný zážitek. "Na
in-linech jsem tehdy závodil
druhým rokem. Chtěl jsem si

Výběr vítězů
Muži - krátká i dlouhá trať
- český reprezentant Richard Kudělásek, Bruslárna.cz.
Ženy - krátká trať - Eva
Šodková, Tempish in-line
team. Ženy - dlouhá trať Nikol Hlůšková,
BOJ
Žďár nad Sázavou.
přidřepnout, ale zavadil jsem
kolenem o hrudník. Výsledkem byla návštěva nemocnice s diagnózou poškozená plí-
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ce," zavzpomínal na krušné
sportovní začátky Vodička.
Délka tratí sobotního otrokovického klání byla závislá
na zvolené kategorii závodníka, kteří změřili své síly na
trati dlouhé až deset kilometrů. Na čas se soutěžilo na trati dlouhé 200a 500metrů.
Rychlobruslenína in-linech
je sportem, kterému se věnu, je také olympionička Martina
Sáblíková, jež v minulosti v
Otrokovicích rovněž závodila. K známým sportovkyním
věnujícím se tomuto sportu
patří i Karolína Erbanová a
Kateřina Novotná. Pořadatelem sobotních kvalifikačních
závodů byl klub sportovního
bruslení Seedskating klub Otrokovice.

