Tisková zpráva NowiS TEAM‐Centrum sportu – aktualita:

Sáblíková první akademickou rychlobruslařskou mistryní světa v historii!
Těžký led v Zakopaném, přesto rekord
Zakopané – 17. prosince 2012: Češka Martina Sáblíková se dnes stala na dlouhých rychlobruslařských
nožích podesáté seniorskou světovou šampiónkou – přitom poprvé akademickou. Vyhrála za hodně
nepříznivého počasí i ledu na 400metrovém otevřeném open air oválu polského města Zakopané
první závod premiérového, čili I. akademického světového šampionátu v klasickém rychlobruslení,
závod žen na 3000 m. Časem 4:09,22 min.
Vedoucí žena aktuální průběžné klasifikace Světového poháru v kategorii vytrvalkyň a studentka
Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra přejela rekord zakopansképřed 4 roky modernizované
dráhy na této distanci o více než 10 vteřin! (Jeho dosavadní držitelkou byla olympijská bronzová ze
stíhačky trojic Polka KatarzynaBachleda‐Curuś, v čase 4:19,34 min.)
Stříbrné v dnešním pořadí, VaršavanceLuizeZlotkowské, ujela Sáblíková o čtvrt minuty. (Také
Zlotkowská má bronzovou medaili ze ZOH 2010 a má i sbírku tří medailí z rychlobruslení na zimní
světové Univerziádě).
Start Sáblíkové (25) na akademickém mistrovství světa berou Sáblíková i její kouč Petr Novák velmi
odpovědně. „Titul je titul, vždycky potěší, a víme, koho reprezentujeme. V podobě prvního výsledku
posíláme domů dobrou zprávu. Za sebe mohu jen říct, že Martina bruslila na špatném ledu, se kterým
si zahrávalo počasí ivelká vlhkost, ale takrychle, že jinde v hale by její čas byl nejen mnohem nižším,
ale sám o sobě šokem…“ Míní Novák.
Na otevřených drahách pod širým nebem v Evropě je někdejší svrateckou či žďárskou přírodní dráhou
anebo rybníky na Vysočině vychovávaná Sáblíková v seniorské kategorii takřka k neporažení.
Například v Collalbu, dříve – do zastřešení i v bavorském Inzellu, nyní i v polském Zakopaném (932 m
nad mořem. V Zakopaném se ještě minulý pátek rychlobruslilo při minus 17 °C, ale noční uragán zimu
odvál, o víkendu tam kouč Novák vedl 11 – 15leté rychlobruslařské naděje NowiSTEAMu na závodech
Tatra cup za co chvíli jiného počasí.
Na oficiálním I. akademickém MS v rychlobruslení (oficiálním pořadatelem je FISU) své vysoké školy
reprezentují i další dva závodníci NowisTEAMu‐Centra sportu. V boji na 1500 m skončil Pavel Kulma
(VŠ Palestra Praha) desátý a Zdeněk Haselberger (VŠEM Praha) na 13. místě. Startuje sedm desítek
soupeřů ze 12 zemí.
Zítra závodní akademický program v Zakopaném pokračuje (1000 m muži, 1500 m ženy, 5000 m
muži), další sportovní program je ve čtvrtek (1000 m ženy, 10 km muži, 5 km ženy) a v pátek 21. 12.
2012 (2 x 500 m ženy, 2 x 500 m muži).
Polské rychlobruslení na dlouhých ledových oválech má k dispozici pro reprezentaci, mládež i hobby
bruslaře 4 uměle chlazené ovály o délce 400 m a krátký 250 m v Lubinu, ten chtějí Lubinští příští rok
zastřešit. Reálně se Polákům jeví i jejich projekt nového, nízkorozpočtového a zcela zastřešeného
čtyřsetmetrového oválu. Nabízejí postavit podobný, jakými disponuje například řada středních i
vysokých škol v Japonsku, také v ČR.
(Zdroj: www.martinasablikova.cz, +420 776 359 836)

