Olympijský šplh opět v Novém Městě nad Metují

V neděli 16. června 2013 se konal v areálu

Připomeňme, že na Olympijských hrách

sokolovny v Novém Městě nad Metují již IX.

v Athénách v roce 1896 zařadili organizátoři

ročník výjimečných závodů ve šplhu na

do sportovní gymnastiky šplh na laně bez

čtrnáctimetrovém laně „Velká cena Nového

přírazu nohou ze sedu na zemi do extrémní

Města nad Metují v olympijsko-athénském

výšky 14 metrů. Vítěz, řecký námořník

šplhu“. Záštitu nad tímto závodem pořádaným

Nicolaos Andriakopulos, dosáhl času 23,40

Tělocvičnou jednotou Sokol Nové Město nad

vteřiny!

Metují převzalo město Nové Město nad

V dalším programu diváci viděli závody

Metují.

dívek a chlapců na třímetrovém laně, kde

Za nádherného slunečného počasí vidělo

v žácích byl nejrychlejší David Žáček ze

početné publikum úspěšné anebo neúspěšné

Sokola Pardubice s časem 5,2s a v žákyních

pokusy závodníků vyšplhat po laně do výšky

Denisa Hlavatá z oddílu Hovrch Nové Město

14 m. Tuto extrémní výšku se pokusilo

nad Metují s časem 11,9s. V závodech pro

vyšplhat

Z dvanácti

veřejnost na čtyři a půl metru dlouhém laně

úspěšných závodníků si pro vítězství došplhal

zvítězil Lukáš Král z Nového Města nad

několikanásobný vítěz těchto závodů Štěpán

Metují časem 5,15s.

Muchka ze Sokola Mladá Boleslav v čase

Tento unikátní závod by se nemohl konat bez

15,74s, na druhém místě v čase 18,00s skončil

podpory dalších partnerů a sponzorů, kterým

Martin Matěj z domácího klubu T.J. Sokol

všem děkujeme. Akce se uskutečnila za

Nové Město nad Metují. Na třetím místě se

finanční podpory Královéhradeckého kraje.

čtrnáct

závodníků.

umístil Jan Král rovněž z T.J. Sokol Nové
Město nad Metují s časem 18,03s.
Ing. Martin Mach, starosta T.J. Sokol Nové Město nad Metují a ředitel závodu

Vítězný Štěpán Muchka ze Sokola Mladá Boleslav

Domácí Martin Matěj ze Sokola Nové Město nad Metují

Stupně vítězů hlavní kategorie – zleva – Martin Matěj, Štěpán Muchka, Jan Král

Aleš Lorenc, 8let, nejmladší účastník ve šplhu na 3m dlouhém laně

Stupně vítězů kategorie na 3 m dlouhém laně - žáci
Fotky v ve vyšším rozlišení jsou k dispozici na:
http://uloz.to/xQUDDDKs/fotky-2013-zip

