OLYMPIJSKÝ ŠPLH - VELKÁ CENA VARNSDORFU 2003
pořadatel: HOROLEZECKÝ KLUB VARNSDORF
Místo konání: Sportovní hala Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf
Datum konání: 15.2.2003
Letošní první velká cena, pořádaná Horolezeckým klubem Varnsdorf, byla první
příležitostí se kvalifikovat na Mistrovství ČR v olympijském šplhu. Závodu se
zúčastnilo 20 mužů, 8 dorostenců a 3 ženy. V hlavní kategorii se překvapení na
prvním místě nekonalo. Nejvýše na stupně vítězů se postavil již tradičně Josef
Křivánek, který v druhém kole dohmátl v čase 6,43 s. Na stříbrné pozoci skončil s
časem 8,82 s. Radim Polák, který se postupně vrací do své staré formy, kdy se jeho
časy pohybovaly jen málo nad 7 vteřin. Třetí skončil Milan Hrabal, který po
nevydařeném prvním kole dohmátl v druhém pokusu v čase 9,43 s. Za zmínku stojí i
místo čtvrté. Na tomto místě stanul totiž doposud neznámý dorostenec Libor Hroza,
který všechny přítomné překvapil vynikajícím časem 9,82 s. Na dalších příčkách se
pak objevili borci z ŠSK Palestra - Michal Fejgl díky svému svalovému zranění
dohmátl na jeho poměry v horším čase 10,02 s., Jiří Tlamsa pak splnil svůj cíl - rok
starý výkon vylepšil o 5 s., a vyšplhal v osobním rekordu 10,69 s. Mezi dorostenci
pak jasně kraloval Libor Hroza s časem 4,27 s., osobní rekord si také udělal druhý
Ivan Skaloš - 4,81 s. V kategorii dorostenek a žen diváci mohli sledovat úporné
zápolení s 4,5 metrovým lanem, kdy do cíle vylezla pouze Lucie Hrozová v
zajímavém časem 30,76 s.
Velká cena Varnsdorf 2003 byla celkově řečeno vydařená. Organizace závodu, lano,
hudba, diváci, atmosféra, počet účastníků , ceny - vše bylo téměř výborné. Jediným
problémem bylo selhání elektronické časomíry, které se i přes snahu všech
organizátorů nepodařilo odstranit. Tato poruch byla pravděpodobně způsobena
vadou měřícího zařízení, které nebylo zaviněno nikým z přítomných. Většina časů se
proto měřila pomocí ručních stopek.
Závodu se nezúčastnilo bohužel několik předních borců z Mistrovství ČR. Můžeme
jmenovat zejména Petra Davida, zraněného Martina Masáka, Michala Nedomlela či
Karla Tunzera. V další velké ceně Šplh schodištěm, se doufáme všichni tito borci
objeví a přispějí tak k atraktivnosti závodu.
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