Modřanský Tarzan 2014
U posledního jarního závodu každé sezóny vždy panují značné obavy o počasí, které se
v den závodu objeví. Pokud je předpověď příznivá, tedy že se nemá objevit déšť ani nízké
teploty, bývá závod Modřanský Tarzan příjemnou záležitostí. A to zejména proto, že je jako
jeden z mála šplhán na dvou lanech
zároveň a navíc ještě pod čirým
nebem. To sice nenabízí podmínky
pro nejrychlejší časy, ale zato
atraktivní podívanou pro všechny
přítomné diváky a kolemjdoucí. Letos
byla předpověď velmi divoká a hrozila
deštěm,
který
by
zapříčinil
nefunkčnost elektronické časomíry.
Naštěstí nakonec nepršelo a i přes
původní
technické
problémy
organizátoři uspořádali kvalitní závod
bez dalších závažnějších problémů.
Díky účasti širší republikové špičky nebylo pochyb o kvalitních časech a soubojích o lepší
umístění. Časy nakonec sice nebyly tak kvalitní, jak by se daly očekávat, ale souboje o
přední příčky kvalitní rozhodně byly. Pouze první trojice závodníků se dostala pod čas 8s.
Třetí Ondřej Košťák z domácího klubu ŠSK Palestra s výsledným časem 7,43s neměl
konkurenci mezi závodníky za ním (čtvrtý Filip Šmejkal za 8,09s ze Sokola Praha Vršovice),
ale ani se nepřibližoval dvojici na prvních dvou příčkách.
Souboj o zlato se konal mezi
Tomášem Filipem z domácího klubu a
Štěpánem Muchkou ze Sokola Mladá
Boleslav (oba s osobními rekordy
z posledního MČR s hodnotou pod
6s). Právě Štěpán je nejčastěji
zmiňovanou osobou na putovním
„poháru“ pro vítěze Modřanského
Tarzana. V letošním ročníku byla série
Štěpánových
vítězství
přerušena
právě zmíněným Tomášem Filipem s časem 6,39s, který Štěpána porazil o pouhou 0,01s.
Nutno také poznamenat, že Štěpán naopak porazil Tomáše o stejný časový rozdíl na
vyřazovacím „sprinterském“ závodě na 4,5m dlouhém laně. V kategorii seniorů si to o zlato
rozdali Láďa Kubeček z Maratonstav Úpice s Pavlem Coufale z SG Všetaty. Úspěšnější byl o
fous nakonec Láďa, který ve svém nejpovedenějším pokuse dohmátl v čase 9,06s. Pavlovi
se nejrychleji podařilo vyšplhat 8 m dlouhé lano za 9,20s.
Kategorie dorostenců o účasti pouhých dvou závodníků bohužel nenabídla žádné zajímavé
souboje. První místo obsadil Ladislav Hruška s časem 4,51s před Jakubem Farou, který
dohmátl v čase 5,83s. V kategorii ženského pohlaví zvítězila Natálie Moláčková s časem
7,50s před domácí rekordmankou Katkou Pilařovou, které se tentokrát vzhledem
k dlouhodobější tréninkové absenci podařilo dohmátnou v nestandardním čase 9,13s. Třetí
místo obsadila další domácí závodnice Ema Ulrichová s časem 11,33s.
Za závodníky a diváky děkuji všem pořadatelům a sponzorům za uspořádání závodu a
poskytnutí jak dobrých cen, tak občerstvení!
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