Modřanský Tarzan 2006
V sobotu 13.5. se uskutečnil už šestý ročník Modřanského Tarzana. Oproti povedeným
poředchozím ročníkům jsme se letos dočkali závodu provázeného řadou nedostatků. Na obranu
organizátorů je nutno konstatovat, že prakticky všechny chyby byly zapříčiněny nepříznivým
počasím. Dlouhodobě slunečné počasí se momentem odstartovnání závodu změnilo v déšť trvající
až do konce závodu, takže závodnící museli startovat z mokrého koberce a lézt po mokrém laně.
Nejsilnější úder od deště ale závod obdržel před zahájením soutěže mužů, když se ukázalo, že
pečlivé zastřešení dohmatových čidel nemá žádný smysl, protože vypověděly službu vlhké
startovní spínače (a to i přes jejich zabalení do igelitových sáčků). Z tohoto důvodu se celá soutěž
na osmimetrovém laně měrila pouze pomocí ručních stopek, čímž je hodnověrnost naměřených
časů značně oslabena.
Po první 3 kola soutěže dorostenců ještě časomíra fungovala, takže alespoň v této kategorii byly
výsledky vyhodnoceny objektivně, i když jen na zákládě prvních tří kol. Vítězství si s časem 4,27
odvezl Tomáš Petr z SOU jílová Brno a porazil tak úřadujícího mistra republiky Jakuba Kittla
z Varnsdorfu se slabším časem 4,27. Třetí Tomáš Gézci si kromě medaile odvezl i osobní rekord
4,80, majicí vzhledem k těžkým podmínkám mimořádnou hodnotu.
Vítězství v kategorii mužů si podle očekávání odvezl Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi. Nejlepší
čas mu stopovači stanovili na hodnotu 6,47. Pro Štěpána to bylo velice hořké vítězství: na další VC
do Frýdku-Místku nemůže jet a tak se jeho aktuální forma v nový rekord na osmimetrovém laně
nepromění.
Druhý Martin Matěj předváděl stabilní výkony, jeho nejlepší naměřený čas měl hodnotu 7,31. Třetí
místo vybojoval Ondřej Košťák z domácí Palestry. Jeho pocity ze závodu musely být dost
smíšené. Na jednu stranu dokázal za zhoršených podmínek překonat dosavadní osobák a poprvé
v životě obsadit medailovou pozici. Na druhou stranu je hodnota jeho osobáku 7,47 zatížena
nízkou věrohodností díky způsobu stopování.
Čtvrté místo obsadil Petr Bílý, jemuž časoměřiči naměřili hezký čas 7,60. Pátý Marek Pustaj byl po
závodě velice zklamaný, po poctivé přípravě čkal určitě lepší než konečných 7,87. Šestý Jarda
Opavský předvedl slabší výkon 8,02, je vidět, že už se plně opřel do tréninku na své další sporty.
Velice rozčarovaný byl po závodě i sedmý Tomáš Filip. Dosáhl sice nového osobáku 8,06, ten ale
jednak není zcela věrohodný a hlavně Tomáš svůj trénink směřoval jednoznačně k překonání
osmivtěřinové hranice.
Další 3 příčky obsadili další závodníci pražské Palesty: Jirka Tlamsa, Ivan Skaloš a Saad Omer.
Všichni museli být velice zklamáni, protože jejich výsledné časy byly srovnatelné s časy
dosahovanými na posledních trénincích a měli hodnoty 8,45, 9,30 a 9,70. Podobně zklamán asi
byl i Alois Kittl, který se dnes o zdolání lana pokusil poprvé a Luděk Dlouhý, který to zkoušel
podruhé. Oba skončili své pokusy těsně pod dohmatovými čidli. O příčinách v podobě mokrého
lana tentokrát nemohlo být pochyb.
Za zmínku ještě stojí souboj veteránů. Vítězství si s přehledem odvezl Jirka Poes ze Sokola
Pražského i když s časem nad 12 vteřin nemohl být spokojen. Za daleko kvalitnější je možné
považovat výkon jeho pronásledovatele, dvaasedmdesátiletého Luboše Kopeckého z Plzně, který
dolezl v čase jenom těsně nad 15 vteřin a nedal tak šanci třetímu v pořadí Pavlovi Niezgodzkému
z domácího oddílu.
Déšť se externím závodům ve šplhu dlouho vyhýbal. Poprvé sprchlo na Tarzanovi 2001, ale
rozpršelo se až v závěru závodu a déšť časomíru neodstavil. Horší situace nastala v Troubsku
2004, kde dorost lezl jestě na ostrém slunci, ale muži už na vytrvalém dešti za kterého časomíra
nefungovala. Srovnatelná situace nastala tento weekend na Modřanském Tarzanovi. Doufejme, že
podobné situace se našim závodům budou vyhýbat minimálně další 2 roky.
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Výsledková listina – muži 8 m
Pořadí Jméno

Organizace

ročník

čas

1

Muchka Štěpán

Sokol Mladá Boleslav

1981

6,47

2

Matěj Martin

Sokol Nové město nad Metují

1988

7,31

3

Košťák Ondřej

ŠSK Palestra

1981

7,47

4

Bílý Petr

ŠSK Palestra

1981

7,60

5

Pustaj Marek

ŠSK Palestra

1983

7,87

6

Opavský Jaroslav

Univerzita Palackého

1983

8,02

7

Filip Tomáš

ŠSK Palestra

1984

8,06

8

Tlamsa Jiří

ŠSK Palestra

1979

8,45

9

Skaloš Ivan

ŠSK Palestra

1985

9,30

10

Omer Saad

ŠSK Palestra

1973

9,70

11

Poes Jiří

Sokol Pražský

1955

12,25

12

Luboš Kopecký

SOKOL DOUBRAVKA PLZEŇ

1934

15,38

13

Bártek Květoslav

Univerzita Palackého

1978

16,56

14

Pavol Niezgodzky

ŠSK Palestra

1953

18,78

Organizace

ročník

čas

Výsledková listina – dorostenci 4,5 m
Pořadí Jméno
1

Tomáš Petr

SOU Jílová Brno

1989

4,27

2

Géczi Tomáš

Sokol Nové město nad Metují

1989

4,70

