Memoriál Bedřicha Šupčíka 2011 – XVII. ročník
V sobotu 26.března se v tělocvičně Sokola
Příbram konal již XVII. ročník nejstaršího českého
závodu v olympijském šplhu Memoriál Bedřicha
Šupčíka. Jako každý rok byl závod profesionálně
zorganizován a účastníci se mohli kromě soubojů
na laně těšit na nepřeberné množství atraktivních
cen.
V hlavní kategorii mužů na 8 metrovém laně se
utkalo 30 borců z celé ČR. Jasným favoritem
závodu byl stávající šampión Aleš Novák ze
Sokola Šternberk, který se sice v Příbrami
nereprezentoval se svou mistrovskou formou, ale i
přesto svým nejlepším časem 5,55 s se
sekundovým náskokem utekl ostatním soupeřům.
O druhé místo se ve velice vyrovnané bitvě utkali
Martin Kubánek ze Sokola Šternberk, Tomáš Filip
z Palestry a Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi,
který se na závodech ukázal po delší pauze.
Stříbrnou pozici nakonec vybojoval prvně
jmenovaný Martin Kubánek, který ve svém třetím
pokuse zašplhal za skvělých 6,46 s, čímž si
vylepšil osobák a také se konečně zapsal do klubu Bedřicha Šupčíka a převzal bájný hranol.
Bronzová pozice se stala kořistí navrátilce Štěpána Muchky za čas 6,54 s z druhého kola.
Neoblíbené bramborové čtvrté místo obsadila stávající palestrácká jednička Tomáš Filip,
které ale příliš zklamaný nebyl, jelikož si lehce alespoň vylepšil svůj osobák a potvrdil
vzrůstající výkonnost.
S pátým místem se musel spokojit další zástupce
Sokola Šternberk Aleš Kočí s časem 7,33 s.
Nakonec spokojenost ale určitě panovala, jelikož
si Aleš namísto medaile odvezl alespoň prestižní
cenu v podobě oblíbeného 5l soudku piva, který
se jistě při dlouhé cestě vlakem na Moravu hodí
(soudek piva stejného obsahu si odvezli i další
dva zástupci šternberského klubu, též cestující
vlakem – pozn. red.). Šestý Jirka Tlamsa
z pražské Palestry časem 7,36 s již poněkolikáté
těsně nezískal vytoužený hranol a členství v KBŠ
(v posledním pokuse mu vše zmařil lehký
prohmat v předposledním sáhu). Osmou příčku
obsadil domácí závodník Vašek Kotlan s časem
7,43 s. Těsně za ním skončil Martin Klejch ze
Sokola Liberec s časem 7,46 s. Do finálové
desítky se dostali ještě mladá krev palestry
v podobě Daniela Martince, který si časem 8,21
s opět zlepšil osobák (již na 9 závodě v řadě) a
také další domácí závodník Vít Hanus. Naopak o jedinou setinku sekundy finále uteklo
palestrákovi Omeru Sááďovi.
V kategorii seniorů startovali tentokrát pouze dva závodníci Ladislav Kubeček
z Maratonustav Úpice a Lubomír Jokel z ŠSK Palestry. Láďa v Příbrami potvrdil časem 7,75
s skvělou formu z posledního závodu. Luboš s časem 15,81 naopak příliš spokojený být
nemohl.

Dorostenecká část závodu měla letos nejen
početnou startovní listinu (16 závodníků), ale
také velmi vysokou úroveň. První místo
celkem s jistotou vybojoval domácí závodník
Honza Šindelář s časem 3,66 s. Druhé místo
vybojoval až díky lepšímu druhému času
Karel Janda ze Sokola Libčice nad Vltavou
(časy 3,93 a 3,94 s). Bronzová medaile
zůstala pro dalšího domácího závodníka
Ondru Vanera (časy 3,93 a 3,96 s).
Bramborová příčka zbyla pro zástupce TJ
Sokola Poděbrady Martina Szaboa s jen o
jednu setinku horším časem 3,94 s.
Ozdobou závodu byla také členka Sokola
Praha Vršovice Monika Böhmová, která jako
předlezkyně kategorie dorostenců zdolala 4,5 m lano za skvělých 7,57 s. No a na závěr
sobotního závodu si zkusila i lano délky 8 m, které poměrně bez problémů zdolala v čase
kolem 17 vteřin.
V závěrečné části příbramského klání si to před vyhlášením výsledků rozdalo 7 nejlepších
mužů a vítěz dorostenecké kategorii v paralelním závodě na 4,5 m laně. Nejlépe se s lanem
dokázal poprat Tomáš Filip z pražské Palestry, který ve finálovém souboji porazil
nedohmátnuvšího Aleše Nováka ze Šternberka.
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