
Komise sout žního lezení dosp lých
edseda Tomáš Binter

Komise sout žního lezení dosp lých má na starosti p edevším organizaci domácích závod  - seriálu P a
R, v etn  stanovení pravidel apod. Dále zajiš uje reprezentaci R ve všech disciplínách sout žního

lezení dosp lých v etn  její ú asti na zahrani ních závodech. Komisi sout žního lezení vedl po v tšinu roku
2010 Juráš Šefl, kterého na za átku prosince vyst ídal Tomáš Binter.

V oblasti mezinárodních závod  byl problémem malý zájem o reprezentaci ve všech kategoriích krom
boulderingu. Katastrofální byla situace v kategorii žen, kde start a solidní 9. místo Sylvy Rajfové na ME
v boulderingu bylo jediným vystoupením eské závodnice v oficiálních mezinárodních závodech 2010 (ME a
SP). I p es tyto problémy bylo díky Adamu Ondrovi a Liboru Hrozovi dosaženo velkých úsp ch : Sv tový
pohár 2010: Adam Ondra celkové 1. v boulderingu, celkové 3. místo v lezení na obtížnosti (za ob  disciplíny
4x zlato, 3x st íbro, 1x bronz v jednotlivých závodech); Libor Hroza celkové 3. místo v lezení na rychlost (1x
zlato, 1x st íbro, 2x bronz v jednotlivých závodech).

Mistrovství Evropy 2010: Adam Ondra 2. místo v lezení na obtížnost, 2. místo v boulderingu; Libor Hroza 3.
místo v lezení na rychlost.

V domácích podmínkách jsme se v lo ském roce potýkali s problémy v oblasti po ádání závod P a M R,
zejména v lezení na obtížnost. V sou asné dob  je situace vy ešena, výrazná zm na k lepšímu je v
závodech v boulderingu a v lezení na obtížnost. V lezení na obtížnost p ipravujeme spole ný republikový
šampionát se Slováky na jedné z nejlepších sportovních lezeckých st n na Smíchov .

Plánujeme zvýšení zájmu o reprezentaci ve všech kategoriích zejména zainteresováním mladých závodník ,
kte í p icházejí z mládežnických kategorií a celkov  motiva  nastavenými podmínkami reprezentace. K
tomuto cíli vede i spolupráce s mediální komisí HS.

Na mezinárodní scén  bude vrcholem sezóny ervencové mistrovství sv ta v italském Arcu, kde se
edstaví oba naši špi koví závodníci Adam Ondra (obtížnost i bouldering) a Libor Hroza (rychlost) a další

lenové reprezentace R. Libor Hroza se v nadcházející sezón  pokusí i o úsp ch v celkovém hodnocení
Sv tového poháru v lezení na rychlost.

Komise chce v roce 2011 uspo ádat i školení rozhod ích a v tší pé i v novat vzd lávání a metodickému
vedení trenér


