Velká cena Varnsdorfu 2008
V sobotu 24. Února byla ve Varnsdorfu otevřena sezóna 2008. Soutěž to byla
zajímavá hlavně tím, že se poprvé v historii zkoušela nová časomíra umožňující
letmý start. Čas závodníka se tak vždy
začal měřit až v okamžiku puštění
startovního tlačítka. Oproti klasické
časomíře
také
nemohlo
dojít
k předčasnému startu, čímž se mohl
závodník v klidu soustředit na svůj pokus.
V dorostenecké kategorii se utkalo
celkem sedm závodníků. Nejlépe dopadl
podle očekávání příbramský Vít Hanus
s časem 3,72. Druhé místo bylo velikým
úspěchem pro domácího Jana Jarého, který v domácím prostředí zlepšil svůj
osobní rekord a poprvé v životě se dostal pod 4 s časem 3,93. Třetí místo šťastně
vybojoval závodník Tatranu Sedlčany Ondřej Suchan, který závodil prvně v životě a
hned se dostal na medailovou pozici.
V kategorii mužů se představilo sice pouze 11
závodníků, přesto jsme byli svědky vynikajících
soubojů na osmimetrovém laně. Startovní pole
bylo prořídlé zejména z důvodů zdravotních
problémů ve formě viróz, chřipek atd.
První místo s přehledem vybojoval Aleš Novák. V
prvním kole zalezl na jistotu v čase 5,61 na 12
hmatů. V dalších pokusech zkoušel lézt na 11
sáhů a už se nezlepšil. Aleš je prvním
závodníkem v historii, který zalezl osmičku na 11
hmatů, otázkou je, zda to u Aleše bude cesta ke
zlepšení osobního rekordu nebo zda se tato
metoda ukáže být spíše jenom zpestřením
tréninku.
O druhé místo se měli poprat 3 závodníci: Aleš
Kočí, Michal Fejgl a Vašek Kotlan. Po prvním kole vedl Vašek s časem 7,21, ve
druhém kole ho překonal Michal časem 7,13 a vzápětí šel do vedení Aleš za 6,87.
Vašek už v dalších kolech trochu tuhnul a tak se o medaile poprali jen Michal
s Alešem. Stříbro nakonec vybojoval Michal časem 6,73 před Alešem za 6,85. Pro
Michala ani nebyla tak cenná medaile, jako historická porážka Aleše Kočího, na
kterou Michal čekal přesně 3,5 roku.
Páté místo zbylo na Jarka Konečného s časem 7,51. Jarda lezl úžasnou rychlostí,
ale ta vytrvalost. Stačilo by tak málo pozměnit trénink a Jarda mohl bojovat o

medaile. 8,14 šestého Tomáše Filipa bylo zklamáním,
stejně jako 8,29 pro Jirku Tlamsu a 8,91 pro Aleše
Koháka. Devátý Zdeněk Pos na osmičce debutoval,
v pohodě dal pod 10 vteřin, ale při pohledu na jeho
pokusy bolely oči. Zdeněk je na svůj věk výborně
silově vybaven, ale asi by měl věnovat více úsilí
technice a vyrovnání délky hmatů. Desátý Václav
Hanus už lezl nad 10 s a dal si nový osobák
v hodnotě 10,14. Za zmínku tentokrát stojí i výkon
jedenáctého Ondřeje Kadlece ze Sedlčan, který si
skvěle zlepšil osobák o téměř 2 s na 10,47. Sám
Ondra byl možná trochu zklamaný, že nepřekonal
magickou desetisekundovou hranici.
V kategorii seniorů bylo vše při starém, zvítězil Záboj Šnýdr, druhý byl Luboš
Kopecký, oba spíše v podprůměrných časech.
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