to znAmé. historka J e Newton
prf
pod
seděl

lsaec
jablojablko a

ni, trefilo ho padajlcl
epochálnl n á pad byl na světě.
Historka méně známá, ale také zajlmavli, •e
připisuje
Italu
Campagnolovl. Tullio Campagnolo
závodil ve třicátých letech na ko ·
hi. V prudkém sjezdu dolomitskS·m
prilsmykem Froce ďAune se jeho
stroji zablokoval řetěz, Tullio byl
vymrUěn pfes řidltka a div divou cl, h přežil. Moc lidi ul! spadlo
z kol, ale tenhle náraz byl pře
ce
jenom v:tjimečnt:
mladého
cyklistu,
-ryučeného
mechanika,
přiměl k myšlenkám na zásadnl
technické zlep~enl hi cyklil.
Tnllio
Campagnolo se naro dil roku 1901, ' 'yrilstal v otcově
malé dllně a měl být železnlčá·
l'em, uniforma tehdy zaručovala
obživu spolehlivěji než bláznivé
honičky v závodech cykllstll. Pád
na Froce d'Aune ho privedl k po·
dáni prvniho zlep~ovaclho návrhu
k zajišti!nl bezpečnější jlzdy. Tul·
Jiovl bylo 29. Posunoval zejména
cyklistickou techniku vpřed. Ná ·
pad>l patento,•al později ještě 185.
Ve třiatflclitém roce navrhl, zho·
lovil a dal v závodě vyzkoušel
svému nedávnému největšímu soupeři Dl Pacov! prvnl přehazovač
ko. Co znamenala v horsk!•ch eta·
pách Glro, nenl nutné dlouze vypisovat. Kolo bez přehazovačky by
nebylo poUdné kolo pro kluky
_už ani u nás na Hané , a to je ro-

..-lna jako stili. Třeba Kozárek nebo Klasa, kterl tam vyrůslali, to
mohou potvrdit. Legendárnl Copp i
•i vyjel prvnl titul mistra Itálie
pred 42 lety: jako jedlnt z pelo ·
tonu měl na bicyldu Campagnnlu -

Prehazovačky, řetězy, brzdy, ráfky kol, středy, Uapacl kliky , ce ·
Jé kula. To vsechno dnes exportuje firma Bre,•ettl lnternazzlo ·

tfiiililida
. -

nall Campagnolo do
l•f ce
nel
stovky zemi S\'eta. A v tak0\•6
kvalitě.
že
byla
jako
jediná
z množstvl nabizej ícich se vf·rob cll zé,•odn!ch knl a cyklistick é ho
materiálu pozv ána ke spoluprtict
pořadateli
OH
1980 v Moskvě.
O ruk později byla zastoupena I
pl'i MS v Ceskoslovenskn. Dll6
Campagnolo puužlva jl I nafl re preze.ntantl.
Před měsícem bělovlasf, věčoll
usměvavt Tullio [podle matriky
presně Getulllo) Campagnolo zemřel. Na hřblto..-ě ve Vicenze u
s n!m loučilo mnoho mlstr>l ni -

1menem

ta.
kterf·m pomáhal k tltnl6m.
Eddy. Merckx při tom plakal.
Z dvacetikilov ých blcyklfl jsou
. dnes I pětikilové speciály. AuloI mobily F-1 a cestovnl vozy d ostaly od Campagnola v roce 1961 \•11 bec poprvé
lehké elektrono..-é
disky kol. Campagnolo prlspěl
k lepši aerodynamice aut I bicyk·
111. Lehké Rouéástky od nebo
žádal letecký průmysl a •tař l k
občas napúl žertem, napili vážně tvrdil, že bez přispění !Irmy
Campagnolo by Američané neptlstáli na Měsicl. Věděl ně ...
A my zase v!me, le jednou pofádně slétl z lwla.

vn prehazovačku, nmožňnjlcl zafazenl
čtyř
r>lzných ; převod\1.
Chcete-li: čtyř rychlosti. \'e třia
padesátém vyhrál mistrovstvl svě
ta, na kole dvontaliř, \'Za dn šestikolečko.
Dvanáct možnosti pro
mistra světa, ale též I pro půl
pelotonu: zavedená !Irma Campagnolo už vyráběla sériově.
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te_srieniMar'an/ Txjptlon

.Lichnov 24 hodin - 3. ročn!k šta,fetového závodu cyklistických dvojic,
pol'6daný CTO TJ Ta tra Kopl'lvnlce a,.....
ZO SSM Lichnov, absolvovalo 28 dvojic
na okruhu 9,8 km dlouhém v Lichnově
na Novojlčinsku. Vltěznou dvojic_! )ta_tegorle registrovaných a zěroven ab- _
solutnlml vltězl se stali L. Machala ·
- 1- Petráš [oba Slezan F-M), ujeli
872,87 km (36,37 km/hod.), y kategorii ·
nereglstrova·ných na galuskácn zvítěz!ll Ktlstek - Peter (oba Frenštát p. R• ...,_
.

.

I

I

....,

pro každého

Upresn~me - pro každého · člověka ho Od l•ětvl kter. .. •
.
s_e zdra,·rm s_rdcem. A upřesněme ješ- a podmh)~je ceel~~~/;~; '~" 51{"".~osr
1
1
~·.rtnou- Jde o t~latlon oll·m~~ jsl<')·. nhledem k jeho dramatičnt,~ 1 ~ c~!:
noz ~Ia f 0 JI'~~no~anda. neJmlad sJ od- koré délce kolem dvou hodin není
,,. minuÍo~:tio~~~ ~mé~e;~etŽ~Je:~ 1 _ár~~h~o ~~ !oučené. zař~zenf trjntlonn d~ pro.
dnes pod po_ime~ud<ním triatlo~' - k~~: f,; 1~,'~;'chn~~~eryc h 7 . budoucích olrm~~_Je cetoweto1·e a o!i_oiální. Olrmpij- , Je ·, rmpati cké. ie ani d.oma ne 7 ,nil~1 ':'art~o~ _Je energtckym l')'krořc: "á1•áme pozadu a ie koordinační
nejširsf vr~r:.re•;~d _ro ht~ s!'.0
mezt. bor -~ašeho triatlonu velmi rychle
objemo,•ě >na~nen~ ~ě~inoás'o~n~ ~~~~~~~ U>po~odai . { : mislro,•stvl repubUkv
n! délek jednotlivých di>ciplfn p;ori ~- t.;,~~cl; ~: v~r~~~:~~" - Proběhlo
P~yodrrdm. v ramcl světové 1 eHop- účasti téměř 150 účastník~ Jl.c rna ě~a

,.ý:

t"

s e

e er ace

b)Jo

ustanoveno

1

že

• [ 830,74 km); na plá~ tiCh V kategOrii
úéastnlk . olympijského triatlonu_ ~plave 1500 m uběhne 10
k
· d
. nereglstrovan~ch byli prvnl Porvlsz
40 -k!lomeirů Vzhled a ';!e e dna ote
~ Bajgar (Ostrava - Bohumín)
• charakteru tohoto m~a",;éhoms~o~~~~~~
744,5lkm.
'}'lf~
\
-'\.

/

;.-

od Hl do 60 I t

I

l

\6 v

u

snl ženě obj e · M ahd ll dvodnfcl sl
emy poc va ovall vyzrálejU .stfedněviicl" postrádali. extrém-

~~s:/~čr."~~~~Štn~t=~~oJ"ájv~ !m~ačdl~lm
, eo

eem

b~ Jo m!mo jTné ~liino\enf 1ákladntch
hodnot č! o\·ě ření reálnfch čas ů, mě l

dram atickj· prúběh a plně uspokojil
dl\'ák y. Spokojeně se l\'ářili i Jékai'i
nebol objemy ,· ylučují nežádoncl pre:

pěif organi~mu.
·
Zá\'od měl \'ýznam i z hlediska
SS'J, které jej doto\·aJo finančně:
ol)·mpijskf· trig:lon je totiž zařazen
do spor to\·nih o pro1~rumu ÚV SS~f na
pi'íš rí . rok a. bezpociJyby se !~tane juk

pro zakiadnt kolehlll'l'. tak pro jedin.
ce rHJ\ o u a l1in,íc atr~kth·ní možnosti
i'Hhájit pra\·irtcinC celoroční sporlo\'ÁI1Í.

Z \'S·~Jcdk~·, - ob!oiolut ní pořadi : 1.
St~\·rc-\' IBu,l!nrskoJ :!:16.3-4. 2. jlréň
/Dec in) 2~:.·o,.;.~ {ml:::tr tSSR v kateEO· .
n1 3~-54 iE:tJ, 3. Floritln (TflbČrJ

2:?1.41. •. Motvci<e- rv. Mí•to} 2:21 51
(m:Slr CSSR v ka:egorli 18-34) 's
ll·ano\· (Bulharsko] 2:22.~8. Nejr;ch :
lejšl Hteran Hrubý (JtlemnlceJ. ' ~l
le t - 3:02.05, nejrychlejšl fena Strun.
cova (Plzeň], 30 let - 2:45.02.

