MEMORIÁL MILOŠE HOMOLY 2006
Šternberk 2006
V sobotu 14. října se ve šternberské sokolovně konal již tradiční gymnastický víceboj,
jehož součástí je šplh na laně. Za účasti gymnastů z celé Moravy proběhlo měření sil
na lanech o různých délkách.
Všechny žákovské kategorie šplhaly na laně dlouhém 4,5metru. Malí závodníci
startovali ze stoje a lezli libovolnou technikou (s přírazem, nebo jen za pomoci rukou
– tedy bez přírazu). Digitální časomíra fungovala bezchybně a žáci měli možnost
dvou pokusů. V mladších žácích, kterých bylo celkem 19, se na stupně vítězů vklínil
šternberský Štěpán Brázdil s časem 5,38sec. Vítěz Tomáš Hříbek ze Sokola Vsetín
zalezl čas 5,31sec. a třetí místo obsadil Zdeněk Havelka z gymnastického klubu
Olomouc (čas 5,50sec.) Nejmladšímu závodníkovi Davídkovi Doleželovi ze
Šternberka bylo 6 let!! a po neuvěřitelném boji vylezl 4,5 metru v čase 17,30sec. Ve
starších žácích na stejném laně Vyhrál Stanislav Zbožínek (TJ Sokol Bučovice)
v čase 3,81sec. Druhé místo obsadil šternberský Ondřej Kryl (4,09sec.) a na třetí
místo se probojoval Jan Vrona GK Vítkovice, čas 4,13sec.
Poté se zbytek startovního pole přemístil na hlavní sál sokolovny, kde byly vidět
špičkové výkony šternberských specialistů, v jejichž řadách je několik mistrů a
vícemistrů republiky v této disciplíně. Na laně dlouhém 5,5metrů si to rozdali
dorostenci, muži a senioři. Lezlo se olympijským stylem, tedy start ze sedu, šplh jen
za pomoci rukou – bez přírazu. Závodníci měli k dispozici tři pokusy. Počítal se
nejlepší. V dorostencích vyhrál Jiří Škapa GK Vítkovice, čas 6,75sec., na druhém
místě se umístil domácí Tomáš Kaštyl (7,00sec) a na třetím místě byl Václav
Dohnalík ze SG Přerov s časem 7,72sec.
V mužích si to nelítostně mezi sebou rozdali šternberáci Aleš Kočí a Aleš Novák.
Z boje vyšel vítězně úřadující mistr republiky Aleš Novák s časem 4,40sec, druhé
místo obsadil Aleš Kočí (4,72sec). Na třetím místě se neuvěřitelně umístil opět
šternberský gymnasta Vladimír Doležel, který se bohužel šplhu přestal věnovat
naplno, což je obrovská škoda pro tento sport. Dosáhl času 5,53sec. Těsné čtvrté
místo obsadila nová tvář šplhačského oddílu ve Šternberku Jaroslav Konečný
s časem 5,56sec. Pokud mu vydrží chuť a vůle, bude jistě vítanou posilou oddílu
Olympijského šplhu ve Šternberku.
V nejstarší kategorii nad čtyřicet let s přehledem vyhrál organizátor šplhu na tomto
podniku, několika násobný mistr republiky a trenér šternberských lezců Záboj Šnýdr
s časem 6,21sec. Druhé místo obsadil taktéž domácí závodník Karel Tesař (čas
9,25sec) a třetí místo patřilo olomouckému Zdeňku Axmanovi (čas 10,97sec).
Celkem si to ve Šternberku rozdalo na laně 47 závodníků. Doufejme, že jim síly a
chuť vydrží i do dalších ročníků tohoto memoriálu. V současné době jsou domácí
borci v plné přípravě na Mistrovství republiky, které se koná 9.prosince 2006 v Praze.
Držme jim palce !!
bojek

