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Činnost komise spočívá zejména v organizačním zajištění soutěží dětí a mládeže ve všech lezeckých 
disciplinách a na všech úrovních tohoto sportu - od regionálních závodů pro začátečníky až po zajištění 
účasti mládežnické reprezentace na závodech Evropského poháru mládeže a Mistrovství světa 
mládeže.  

Loňský rok přinesl do zaběhlé koncepce mládežnických závodů pod značkou Tendon změny, protože 
firma Lanex se rozhodla podporovat nejen regionální Tendon Cup pro začínající a středně pokročilé 
lezce, ale také „1. ligu“ mládežnického lezení - Český pohár mládeže. Od roku 2012 jsou tedy „Tendony“ 
dva: Tendon Cup regionální pohár (pokračovatel tradičního Tendon Cupu), a Tendon Český pohár 
mládeže, oba v lezení na obtížnost.  

Většinu změn v organizaci i pravidlech závodů přijali závodníci, rodiče, vedoucí oddílů a trenéři kladně 
- například přidání kategorie „mini“ pro děti do 9 let v regionálním Tendon Cupu, sjednocení ostatních 
věkových kategorií v obou seriálech s kategoriemi IFSC nebo povinný přestup do Českého poháru pro 
první tři závodníky z regionálního Tendon Cupu. Došlo také k reorganizaci závodů pro začínající lezce, 
aby lépe odpovídaly smyslu těchto závodů – příprava na „kvalitnější“ Český pohár a snaha popostrčit 
závodníky k větší snaze se prosadit nejen na těchto menších závodech. Obzvláště zde se ale ukazují 
názorové rozdíly: na jedné straně máme reprezentaci, která vozí medaile ze závodů EYC (a potřebovala 
by větší podporu, aby finanční zátěž nenesli z velké části rodiče), na straně druhé je skupina rodičů a 
vedoucích oddílů se začínajícími závodníky, kterým jsme zkomplikovali „závodní život“ redukcí závodů 
pro začínající lezce a nutností jezdit na závody dále než byli zvyklí, a kteří ze svého pohledu stejně 
oprávněně žehrají na malou podporu „jejich“ závodů. Věříme ale, že jde jen o nezvyk na nové 
skutečnosti a doufáme, že postupně prosazovaná koncepce soutěžního lezení bude oběma stranami 
nakonec pochopena.  

Ale už dost o problémech s organizací závodů, nakonec alespoň několik nej, které jsme na závodech 
letos zaznamenali. Jan Kříž vyhrál v kategorii A v lezení na rychlost loňský Evropský pohár mládeže. 
V obtížnosti se v EYC neztratily závodnice z kategorie A a B: Tereza Svobodová skončila na celkovém 
čtvrtém místě (a přivezla stříbrnou medaili ze závodu ve Voironu), Jana Vincourková vyhrála závod 
v Kranji a celkově se umístila na výborném devátém místě v kategorii B, Andrea Pavlincová skončila 
celkově na osmém místě EYC v kategorii A. 

Suverénně nejlepší závodnicí na českých závodech byla Veronika Peltrámová, která vyhrála všechny 
závody ČP, kterých se zúčastnila; Veronika patří mezi velké naděje soutěžního lezení a letos se již 
pravděpodobně objeví v reprezentaci mládeže. 

Za jedno z největších NEJ v roce 2012 považuji to, že na závodě Tendon Českého poháru v Písku 
stavěl cesty jediný český stavěč s mezinárodní licencí Honza Zbranek a děti si tak mohly vyzkoušet jak 
vypadají cesty na mezinárodních závodech.  

Doufáme, že i letošní rok bude podobně úspěšný jako loni – nemyslím jen počtem medailí – pro činnost 
komise to znamená zejména to, že se nám povede zorganizovat plánované závody obou seriálů Tendon 
i závody mládeže na rychlost a že stejně jako loni vypravíme reprezentaci na všechny důležité závody. 

 


