Písecký šplhavec 2003
V sobotu 16.10.2003 se v písecké sokolovně uskutečnil již třetí ročník Píseckého
Šplhavce. Byla to letošní sedmá velká cena v Olympijském šplhu a jednoznačně
jedna z nejvydařenějších. Hlavní organizátor závodu Stanislav Trávníček sestavil
velmi početný organizační tým, který díky maximálnímu nasazení, zkušenostem
z minulých dvou ročníků a vnitřní harmonii zajistil absolutně hladký průběh závodu.
Lano (zapůjčené z ŠSK Palestra Praha) bylo skvěle připraveno a jeho ukotvení těsně
nad dohmatovým čidlem bylo pochopitelně také výhodné. Podmínky pro šplh tedy
byly ideální a mohlo se začít závodit.
Jedinou účastnicí a tedy pochopitelně i vítězkou dorostenecké kategorie žen byla
Gabriela Markvartová z domácího Sokola Písek.
Dorostenecká kategorie mužů byla obsazena výrazně lépe a to hlavně závodníky
z domácího sokola Písek a z nedalekého sokola Příbram. Souboje o medaile se ale
naopak odehrály mezi závodníky z nejvzdálenějších koutů republiky. První místo na
čtyřapůlmetrovém laně vybojoval Libor Hroza z HO Acali Děčín s časem 3,35 vteřiny.
Libor i druhý v pořadí, Martin Matěj z SK Nové Město nad Metují, se na 4,5 m laně
kvalitně rozcvičili a už se mohli těšit, jak budou zatápět dospělým závodníkům na
osmičce. Třetí místo překvapivě vybojoval výkonnostně stagnující Ivan Skaloš z ŠSK
Palestra časem 4,06 s.
V kategorii mužů na 8 metrů dominoval Josef Křivánek z SK Veselka. Zvítězil časem
6,42 což je pro něj podprůměrný výkon způsobený nejspíš únavou z dlouhé cesty.
Tento čas Pepovy suverénně stačil na vítězství, ale to jen díky absenci jeho přímého
konkurenta, domácího Michala Nedomlela, který dlouhodobě působí v zahraničí.
Druhé místo tak s přehledem získal teprve šestnáctiletý Libor Hroza z HO Acali
Děčín. Tento skvělý reprezentační skálolezec a suverénně nejlepší český rychlolezec
překvapil svým nekonvenčním stylem a hlavně neuvěřitelnou schopností
v posledních třech metrech výrazně zrychlit. Jeho výsledný čas 7,45 je sice
neuvěřitelný, ale Libor měl jednoznačně na víc (v druhém kole výrazně
prohmátl→7,77!!!) a tak se na MČR dá předpokládat ještě další zlepšení jeho časů.
O třetí místo svedli nelítostný souboj dva závodníci nejsilnějšího oddílu šplhu, ŠSK
Palestra Praha. Úspěšnějším byl nakonec trochu podceňovaný Michal Fejgl, který po
tradičním zajišťovacím prvním pokuse vložil veškerou sílu do druhého kola, ve
kterém se mu podařilo vyloženě frekvenčně rozjetý šplh zakončit nádherným tzv.
skákaným dohmatem nad kterým muselo zaplesat srdce snad každého fanouška/nky
šplhu. Čas 7,84 stačil na třetí místo a je pochopitelně Michalovým osobákem a nyní i
nejlepším historickým časem Palestry.
Čtvrtý Marek Pustaj sice lezl opravdu nádherně a vytvořil si nový osobák 7,87, ale
nemohl být spokojen. První kolo zkazil dvěma špatnými úchopy lana a v druhém,
vydařenějším, pokuse mu zase vůbec nevyšel dohmat. Marek byl zklamán
z bramborové medaile. Navíc se v historické souboru výsledků nachází v rámci
Palestry až na třetím místě a to docela kuriózně za časy 7,84 a 7,86!
Pátý Martin Matěj z Nového Města nad Metují prokázal značný nárůst muskulatury a
hlavně obrovský výkonnostní vzestup. V závodě dosáhl času 8,21, v doplňkovém
pokuse se ale dostal těsně pod 8 vteřin. I tomuto borci patří budoucnost.

Značným zklamáním byl výkon šestého Petra Bílého z Palestry. Petr lezl výborně, ale
od poloviny lana vždy začal zoufale ztrácet rychlost a před dohmatem se vyloženě
trápil. Čas 8,27 s.
Sedmý Ondřej Košťák byl po nemoci a tak byl s časem 9,65 spokojen, stejně tak i
osmý Jiří Tlamsa s časem 10,14. Devátý Václav Kotlan z Příbrami nemá někdejší
formu, naopak desátý Jan Stoklasa si zlepšil osobák o víc než dvě vteřiny – čas
10,41 s.
Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům za skvělou práci a doufat, že takto
bezchybné závody budou brzy všechny.

Výsledková listina - muži 8 m
poř. jméno

ročník klub

čas I. čas II. výsledný

1.

Křivánek Josef

1979 SK Veselka

6,61

6,42

6,42

2.

Hroza Libor

1987 HO Acali Děčín

7,45

7,77

7,45

3.

Fejgl Michal

1980 ŠSK Palestra

8,21

7,84

7,84

4.

Pustaj Marek

1983 ŠSK Palestra

8,34

7,87

7,87

5.

Matěj Martin

1986 SK Nové Město n.Metuji

8,21

9,90

8,21

6.

Bílý Petr

1981 ŠSK Palestra

8,65

8,27

8,27

7.

Košťák Ondřej

1981 ŠSK Palestra

9,81

9,65

9,65

8.

Tlamsa Jiří

1979 ŠSK Palestra

10,14 10,17

10,14

9.

Kotlan Václav

1983 Sokol Příbram

10,64 10,19

10,19

10.

Stoklasa Jan

1976 TJ Čimelice

10,41 10,59

10,41

11.

Skaloš Ivan

1985 ŠSK Palestra

11,51 11,26

11,51

12.

Kotlan Jiří

1987 Sokol Příbram

11,92 11,32

11,32

13.

Kadečka Karel

1984 Sokol Radomyšl

11,64 11,86

11,64

14.

Cendelín Tomáš

1982 Sokol Písek

12,09 15,08

12,09

15.

Filip Tomáš

1984 ŠSK Palestra

12,21 12,75

12,21

16.

Trávníček Jiří

1982 Sokol Příbram

12,25 12,63

12,25

17.

Veselý Martin

1987 Sokol Písek

13,00 12,68

12,68

18.

Poes Jiří

1955 Sokol Pražský

13,41 13,80

13,80

19.

Niezgodzský Pavol

1953 ŠSK Palestra

14,51 15,94

14,51

20.

Lovák Bedřich

1933 Sokol Pražský

19,93

19,93

-

