Velká cena Varnsdorfu 2009
Nová šplhounská sezóna začala a nebylo tomu tak nikde jinde než ve Varnsdorfu.
V sobotu 14.2.2009 se zde konal již 9. ročník Velké ceny a redakce Světašplhu byla
samozřejmě u toho. Přinášíme Vám tak (téměř) čerstvé informace a zajímavosti ze
závodiště.
Závod začal netradičně v odpoledních hodinách, a tak se borci lační lana mohli ráno
vyspat pěkně do růžova a odpoledne těšit o něco déle na oběd. Snad právě tato hodina
a obrovská popularita šplhu mezi diváky obecně přilákala do varnsdorfské sportovní haly
mohutné obecenstvo… Zcela jistě to nebylo přilehlou hospodou a právě skončeným
turnajem ve futsalu.
Toto obecenstvo hnalo k rekordům nejdříve dorostence a ženy, kteří šplhali do výše 4,5
metrů. Všem příznivcům tohoto krásného sportu jistě udělalo radost, kolik nových tváří
jsme na závodě mohli potkat právě v těchto kategoriích – kéž bych toto mohl napsat.
Bohužel nemohu, nemám-li si vymýšlet. Tento ročník Velké ceny Varnsdorfu byl
poznamenán naprostou absencí žen i dorostenců. U žen jsme si na tento stav už
pomalu zvykli. U dorostenců se, doufám, jednalo o výjimku a zvykat si nebudeme muset.
Nezbývá než se vrhnout na kategorii
mužů. V té se nám představilo
celkem 13 závodníků – 6 z pražské
Palestry, 4 ze Sokola Příbram a 3
z HK Varnsdorf. Nově se v hlavní
kategorii představili staří známí
dorostenci Vít Hanus a Jan Jarý,
kteří se tento rok konečně stali muži.
Jako první se pod lano posadil Pavel
Fíla z Příbrami, kterého jsme
naposledy viděli zdolávat 8 metrové
lano loni v Sokole Pražském, tehdy
se k cílové metě nedostal. Starší
kolegové na něm už patřičně zapracovali a nyní do cíle vyšplhal v čase 18,47 s, který ve
čtvrtém kole ještě vylepšil na 15,99 s. A tak i přes poslední místo nemusí smutnit, jelikož
zlepšení od poslední účasti na velké ceně je příslibem do budoucna. Další na řadě byl
Karel Hofman, místní organizátor a ředitel soutěže, který nastoupil až po mírném nátlaku
ostatních závodníků. Nejlepší čas 15,71 s dává znát, že se Karel šplhu už nevěnuje jako
kdysi, navíc mu léta taky nestojí. Karel letos oslaví pěkných 40.
Další závodník, další místní. Jaroslav Novák se naposledy účastnil velké ceny
Varnsdorfu před 5 lety. V roce 2009 okusil šplh znovu a zapsal si čas 15,26 s. Možná že
5tiletá pauza od lana nějaké následky zanechala. Jan Jarý z domácího klubu překvapil,
že do závodu vůbec nastoupil, jelikož nebyl zdravotně v pořádku. Nejlepší čas z dvou
pokusů byl 12,12 s.
A už se dostáváme k nejlepším 9 závodníkům, což je podstatné z toho důvodu, že
nejlepších 9 letos dostalo krásná trička. Na devátém místě skončil a vytoužené tričko
získal Marek Pustaj. Markovi se po roce a půl pomalu začíná vyplácet poctivé
netrénování, jeho nejlepší čas (9,11 s) zaostal za jeho osobním rekordem o více než 2
vteřiny. Gratulujeme. Osmé místo vybojoval Ivan Skaloš. Ivan už při dodržování
netréninku není tak poctivý jako Marek a navíc byl hnán i motivací v podobě psaní
komentáře k závodu za poslední místo v rámci ŠSK Palestra. Čas 8,71 s ho tak přece
jen mohl mírně těšit, zvlášť když se zbavil nálepky „největší tragéd palestry“.

Víťa Hanus si časem 8,47 s zajistil 7. místo a zanechal za sebou takové matadory,
jakými někteří z výše uvedených závodníků jsou. Navíc je zřejmé, že Vít ještě neřekl své
poslední slovo. Vzhledem k tomu, že je to jeho první závod na 8 metrovém laně je čas
výborný. Šesté místo patří Michalu Fejglovi, který se podle jeho slov již asi rok šplhu
příliš nevěnuje. Navíc už není nejmladší a jeho práce s radioaktivními materiály se určitě
pod jeho výkony také začíná podepisovat. Za čas 7,67 s tak asi vděčí už jen jeho vždy
skvělému dohmatu.
Páté místo obsadil Jirka Kotlan s časem 7,56 s. Jirka
by měl nepochybně na lepší čas i umístění, ale
v šatně před závodem jsem zahlédl, jak ho bratr
Vašek opět porazil v kámen, nůžky, papír, který
hrávají o umístění a tak chudák Jirka musel lézt, jak
lezl. Ve čtvrtém pokusu si na to ale vzpomněl až
těsně před dohmatem a měl co dělat, aby před čidlem
uhnul. Mezi bráchy Kotlany se s časem 7,52 vetřel
Jirka Tlamsa, který opět nabírá formu. Při jeho
profesorském přístupu k tréninku se taky není čemu
divit.
V podstatě jsem již prozradil, že třetí místo si zajistil
Vašek Kotlan. I když jak již bylo řečeno, částečně
s tím má co dělat jeho umění v kámen, nůžky, papír.
Nicméně časem 7,35 s nakonec pořádně prohnal
druhého Tomáše Filipa. Ten momentálně zastává
pozici dvojky i v jeho mateřském klubu. Tomáš si nepochybně vzal k srdci článek „Co
dělá dobrého závodníka“ a zlepšil svojí životosprávu - nepije, nekouří, nebaští chipsy a
hranolky a trénuje a trénuje. Tomášovi docela slušně vyšly dva pokusy, když jeden
zalezl za pěkných 7,37 s a druhý za hezčích 7,33 s. Tom mohl být potěšen časem,
finanční prémií za druhé místo, ale hlavně umístěním samotným. Získal totiž jeho vůbec
první medaili… Tedy spíš diplom, jelikož když jsem naposledy kontroloval jeho vitrínku
s trofejemi, tak pořád zela prázdnotou.
No a kdo byl první? A jaký měl čas? Na prvním místě se
umístil, o 1000,- Kč si přilepšil, osobní rekord si udělal a
k němému úžasu všechny přihlížející přivedl Ondra Košťák
z ŠSK Palestry. Už první kolo se s tím Ondra nijak moc
nepáral a dohmátl za 6,77 s. V druhém kole už hala
opravdu oněměla, když se časomíra zastavila na 6,17 s.
Ondrovi to ale nestačilo a ve třetím kole čas opět stáhl dynamickým rvaním lana se dostal na 6,15 s. Ale Ondrovi
to pořád nestačilo a doslova naspeedovaný (speedem 8)
vlétl i do čtvrtého kola. Zde dohmátl za… no kdo ví. Narazil
totiž do plastového spodku čidla, o který se nepříjemně
zranil. Osobní rekord Štěpána Muchky se tak zatím jen
otřásal v základech.
Ptal jsem se Ondry po závodech, čím to že se tak zlepšil a
jestli by mi neřekl jeho tréninkový plán. Řekl, ale mně to
stejně nepomohlo (pozn. autor článku).

Po soutěži na 8 m se spustilo na prosbu závodníků čidlo ještě do výše 4,5 m. Někteří
závodníci se při pohledu na vlastní časy dosažené na 4,5 m museli smát, protože časy
by se řadily sotva do průměru dorostenců minulé sezóny. Co se umístění týče, tak to se
zde nijak zvlášť nelišilo od hlavního závodu. První tři příčky opanovali opět Ondra
Košťák (3,17 s) už s naraženým palcem, Václav Kotlan (3,50 s), který původně nechtěl
ani nastoupit a Tomáš Filip (3,60 s). Druhou bramborovou medaili dne získal opět Jirka
Tlamsa z Palestry za čas 3,61.
V pauze mezi 3 a 4 kolem na 8 metrech
svou formu ukázali také tři odvážlivci z řad
početného publika. První z nich se
zejména postaral o pobavení svých
podnapitých kamarádů a díky skvěle
technicky zvládnutému odrazu se dostal
do solidní výšky 2 metrů. Druhý odvážlivec
se naopak prezentoval skvělou kondicí.
Přestože startoval ze stoje bez časomíry,
jeho dohmat v čase cca 13 vteřin byl pro
mnohé velkým překvapením. Tento
závodník se pak také zúčastnil šplhu na
4,5 metrovém laně a vzhledem k tomu, že byl v kategorii „4,5 m příchozí“ bohužel
jediným závodníkem, stal se s časem kolem 7 vteřin také jejím vítězem, čímž byl jaksi
překvapen.
Naprosto dobrovolně sepsal Rev

