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Komise sout žního lezení zašti uje organiza  n kolik typ  sout ží pro d ti a mládež.
Každoro  se zejména díky nadšení po adatel  po ádají dv  hlavní sout že – eský pohár
mládeže a Tendon Cup. Tendon Cup je brán jako sout ž pro za ínající lezce, eský pohár
mládeže je naší prestižní celorepublikovou sout ží a jeho sou ástí je i mistrovství republiky. eský
pohár po ádáme ve dvou sout žních disciplinách - v lezení na obtížnost a v lezení na rychlost.

Vrcholnými mezinárodními akcemi, které by m ly být cílem „našich závodník “, jsou závody EYS –
Evropské série mládeže. Závody jsou po ádány v r zných evropských m stech, každý rok po ádá
Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC) i mistrovství sv ta junior  – loni se uskute nilo
v zá í ve skotském Edinburghu.

V roce 2010 se nám stejn  jako v p edchozích letech poda ilo uskute nit všechny plánované
závody, zorganizovat ú ast našich reprezentant  na v tšin  evropských závod  a uspo ádat
spole  se závodníky „výpravu“ na mistrovství sv ta junior .

Náklady na po ádání závodu ale op t vzrostly, komise se tím pádem neustále potýká
s problémem, jak s daným rozpo tem naplnit své „povinnosti v i HS“ – po ádat kvalitní závody
mládeže v rámci R a zárove  zajistit ú ast reprezentace na mezinárodních závodech. Na jedné
stran  bychom rádi více pomohli po adatel m s pokrytím náklad  na závody, ale pak je problém
umožnit mladým závodník m zú astnit se mezinárodních závod  nap íklad uhrazením ásti
náklad  na dopravu nebo ubytování. Ú ast na mezinárodních závodech je ale jediná cesta, jak
mohou získat zkušenosti s „velkými závody“. Cílem komise by totiž z mého pohledu m lo být
podporovat nejen širokou základu, ale z ní vybírat a podporovat ty nejlepší tak, aby se z nich do
budoucna stali kvalitní reprezentanti na závodech Sv tového poháru dosp lých. A jak všichni
víme, výsledky z mezinárodních závod  junior  a dosp lých jsou jedním z kritérií, podle kterých je
zp tn HS umožn no erpat prost edky ze státního rozpo tu.

I p es možná nep íliš optimisticky zn jící p edchozí odstavce, považuji lo ský rok za velmi
úsp šný. Po adatelé s podporou HS ob tav  p ipravili pro d ti a mládež velmi kvalitní závody.

eský pohár se nám loni povedlo uspo ádat na st nách, které svými parametry pat í mezi nejlepší
u nás (nap . Svitavy, Ji ín, Byst ice n. Pernštejnem, Choce ). Andrea Pavlincová p ivezla bronz
z Mistrovství sv ta junior  v kategorii B, celkov  pak v sérii EYS skon ila na pátém míst . Další
závodnice z této kategorie Tereza Svobodová získala na závod  ve Velkém Tarnovu také bronz,
celkov  pak byla devátá. Na mezinárodních závodech d tí do 14 let jsme m li n kolik velmi
úsp šných závodník  – za všechny budu jmenovat alespo  Verunku Peltrámovou a Máru
Mi ejovského, myslím, že to jsou jména, která ješt  uslyšíme. A nebyli sami, to bych ale zaplnila
celý bulletin …

V letošním roce vzroste po et mezinárodních závod  pro mládež, mezinárodní federace zvýšila
i poplatky, které jsme jako komise povinni platit pro umožn ní ú asti v EYS. A samoz ejm  ani
nemusím zmi ovat, že veškeré pronájmy st n a náklady na eské závody stále rostou. A rozpo et
není nafukovací, naopak díky situaci v Sazce (a stále všude zmi ované hospodá ské krizi) jsme se
obávali spíše jeho snížení. Snad se ale blýská na lepší asy díky práci mediální komise, které se
poda ilo získat sponzory, n které dokonce cílen  p ímo pro sout žní lezení mládeže. Snad se
proto poda í i letos pokrýt alespo  minimum náklad  naším závodník m a po adatel m. Když pak
na závodech vidíme to nadšení a bojovnost d tí a snahu po adatel  a rodi  je podpo it, víme, že
práce s mládeží stojí za ty starosti kolem.


