Velká cena jižní Moravy v olympijském šplhu 2014
OLYMPIJSKÝ ŠPLH V OLYMPII
Pořadatelé ze Sokola Brno 1 nám každoročně připravují atraktivní závod v prostorech
brněnského obchodního centra Olympia. Je neuvěřitelné štěstí, že každoročně vyjde počasí
a celý závod je doprovázen příjemným slunečním svitem.
Jedinou slabou stránkou tohoto závodu letos byla
nízká účast v hlavní kategorii mužů. Naštěstí je
v Brně mnoho mladých Sokolů, kteří přijdou
alespoň na tento jeden závod a vytvoří početný
zástup v mladší kategorii dorostenců a žáků ve
šplhu na 4,5 m laně. V kategorii žáků
s přehledem zvítězil domácí borec Matěj Cígl
s časem 4,26s. Na druhém a třetím místě skončili
jeho kluboví kolegové Richard Šmíd (6,05s)
s Vojtěchem Šárou (6,38s).
V kategorii dorostenců zvítězil domácí šplhoun a současná jednička Pavel Macháň se
skvělým časem 3,26s. Na druhém místě skončil Denis Křižánek z SKP Holešov, který ve
svém nejpovedenějším pokuse dohmátl v čase 3,43s. Bronzovou medaili získal Ladislav
Hruška z Letohradu s časem 3,75s. Těsně pod čtyři vteřiny (čas 3,99s) se dostal ještě
Tomáš Králík SŠ Jílová Brno. V kategorii žen se utkali jen dvě závodnice Tereza Cibulková
(nejlepší čas 9,30s) z SPL Pustiměř a Barbora Knappeová (12,0s) z domácího Sokol Brno I.
Atraktivním a zlatým hřebem celého sportovního programu měl být závod ve šplhu na 8m
laně v kategorii mužů a seniorů. Těch se nakonec bohužel registrovalo jen 13. Kromě trojice
medailových závodníků stojí zmínku
jistě i v pořadí čtvrtý závodník Jakub
Nantl,
který
porazil
zkušeného
Natanaela Měcháčka, který krom
prvního pokusu ani jednou nedohmátl
optimálně. Jakub bojoval o bronzovou
příčku
s dalším
zkušeným
závodníkem Jiřím
Kotlanem,
který
překvapil sebe i diváky s časem 7,78s
(o pouhou 0,01s lepší čas než Jakub).
Jeho bratr Václav Kotlan také překvapil
svým výkonem, který měl hodnotu 7,61s.
Vítěz závodu Ondřej Košťák v poslední době přesouvá svou pozornost kromě šplhu také na
atletiku a na jeho šplhačských časech je to celkem znát. Závodník s osobním rekordem pod
6 sekund závod vyhrál s časem 7,20s i přesto, že na něm byly vidět značné úbytky sil
v posledních metrech lana a tzv. vytuhnutí těsně před dohmatem.
Nutno také zmínit, že tento ročník Olympijského šplhu v Olympii byl velmi dobře sponzorsky
dotován. Ať již dobrými výběrovými potravinami od společnosti Albert, poukázkami pro vítěze
do knihkupectví či sportovního obchodu InterSport nebo pěkná trika, která dodal sponzor
závodu Česká Pojišťovna. Všem sponzorům patří za závodníky obrovský dík. Ještě větší dík
jistě patří celé organizátorské skupině, která měla celý závod na starosti a snažila se
závodníkům vytvořit co nejlepší podmínky pro šplh.
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