VELKÁ CENA VARNSDORFU 2004
V neděli 15.2. se uskutečnil první závod soutěžní sezóny 2004 – 4. ročník velké ceny
Varnsdorfu. Výjimečnost tohoto závodu byla hned dvojnásobná. Zaprvé se šplhala
celá tři soutěžní kola a jednak se rozhodnutím VVOŠ na tomto závodě mělo
přistoupit ke striktní interpretaci pravidel – měl být diskvalifikován každý závodník
(neplatný pokus daného kola), který při startu opustí podlahu nohama později než
hýžděmi. Bylo otázkou, jak tento prvek ovlivní průběh závodu a jestli nevyvolá
nepříjemné diskuse. Nevděčné role rozhodčího se ujal Pavol Niezgozky z Prahy.
Některým závodníkům dělal správný start určité potíže, díky čemuž bylo v prvním
kole soutěže několik z nich diskvalifikováno. V dalších kolech si už všichni dávali
pozor. Riziko neplatného pokusu je ale na druhou kompenzováno právě možnosti
šplhu v třetím kole.
Celkově lze ohledně startu konstatovat, že start podle nových pravidel není náročný,
zvládne ho každý, ale pro většinu závodníků jeho striktní dodržování znamená
určitou časovou prodlevu. Zároveň jsou kladeny veliké nároky na rozhodčího.
Můžeme jenom doufat, že se časem podaří vypracovat metodiku umožňující zcela
objektivní posuzování regulérnosti startu.
Organizační tým tvořený členy horolezeckého oddílu Varnsdorf prokázal značnou
protřelost v organizaci podobných soutěží a zajistil bezproblémový chod závodu.
Jediným nedostatkem bylo poněkud měkké a pružné lano, které řadě závodníků příliš
nesedělo.
Obsazení dorosteneckých kategorií bylo vyloženě slabé. O to silnější však byla
konkurence v hlavní kategorii na 8 metrů. Zvítězil Josef Křivánek z Brna časem 6,90.
Pepa přijel unaven, nesedělo mu lano ani starty, proto podal svůj podprůměrný
výkon. Naopak o druhé a třetí místo se odehrál krásný souboj mezi teprve
sedmnáctiletým Liborem Hrozou z Děčína a o rok starším Martinem Matějem
z Nového města nad Metují. Úspěšnějším byl nakonec Libor, který časem 7,18 těsně
překonal nejen Martina, ale i olympijský rekord Bedřicha Šupčíka. Martin ale zaostal
jen nepatrně – 7,23. Ani jeden z této dvojice rozhodně nikdy nepatřil k závodníkům
podezíraným z odrážení, proto jim nový způsob kontroly startu nemohl činit žádné
potíže. Zároveň oba od podzimu evidentně zapracovali na silové přípravě. Martin o
něco zvýšil dynamiku, Libor zase prodloužil sáhy a zdokonalil dohmat. Těmto borcům
patří budoucnost a tak jim přejme co nejvíce podobně krásných soubojů.
A ještě jedna poznámka k Martinovi. Přesto, že vždy startoval poctivě, přistoupil ke
změně pravidel na startu opravdu velkoryse – startoval shybem na jedné ruce
s nohama povýš! Nemá snad ani smysl připomínat co Martin udělal na loňském
MČR, když se po startu nahodile dotknul nohou země - zpomalil a dolezl
v rekreačním tempu. Sám to komentoval slovy: “Vždyť by to nebylo fér.” Úžasná
sportovní gesta a naprostý kontrast s chováním jednoho z našich špičkových
závodníků, který se záměrně odráží a ještě se tím chlubí! Martin se ve svých
osmnácti letech stává jasnou hvězdou na šplhačském nebi. Hvězdou, která může být
po všech stránkách vzorem pro všechny začínající sportovce.
Čtvrté místo překvapivě vybojoval časem 7,82 Radim Polák z Poděbrad, který se
momentálně věnuje převážně objemovému tréninku pro soutěž ve Fitness. Těsně za
ním skončil trochu smolně s časem 7,93 Martin Masák z Liberce. Martin lezl výtečně,
ale ani jednou mu nevyšel dohmat. Šestý byl jeho oddílový kolega Štěpán Muchka.
Ten byl v prvním kole diskvalifikován kvůli odrazu, ve druhém kole prohmátl, ale ve

třetím dokázal překvapit časem 8,21. Sedmý Marek Pustaj z Prahy si slabým časem
8,50 potvrdil teoretický předpoklad, že dvojměsíčním vynechání tréninku mu
poklesne výkonnost. Jeho oddílový kolega, osmý Michal Fejgl, přijel nachlazen a na
víc než 8,60 neměl. Devátý Ondřej Košťák – 9,40 zklamání. Kuriózní výkony
předvedl Jiří Tlamsa rovněž z Prahy. Ve všech kolech prohmátl a to pokaždé ve
druhém sáhu. Tím se stal smolařem závodu a získal čas pouhých 10,04.
Závěrem lze konstatovat, že ze všech dosavadních Varnsdorfských klání bylo to
letošní zdaleka nejkrásnější. A to nejen co do obsazení a organizační dokonalosti ale
hlavně díky nebývale přátelské atmosféře a duchu fair play. Těšme se na podobnou
atmosféru s ještě lepšími výkony za měsíc v Praze “na schodišti”.
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