
Komise sout žního lezení dosp lých (v etn  lezení v ledu a drytoolingu)
Komise v sou asnosti nemá p edsedu, agendou je pov en Ji í ermák. Do p sobnosti komise
pat í také lezení v ledu a drytooling, které má na starosti Radek Lienerth
Rok 2009 se dá považovat za nejúsp šn jší v historii eského sportovního lezení. Ve všech t ech
disciplínách sportovního lezení sv tového poháru dosáhli naši reprezentanti "na bednu".
Jednozna  nejúsp šn jší byl Adam Ondra, který ve svých 16 letech závodí za dosp lé, a za rok
2009 je vít zem sv tového poháru v lezení na obtížnost. Své kvality prokázal i v boulderingu, když
na ja e získal 3. místo na závod  SP, a samoz ejm  je t eba uvést, že na MS v ín  dokázal
vybojovat v lezení na obtížnost st íbrnou medaili. T etím místem v závod  SP se m že pochlubit
také Tomáš Mrázek, který sv j bronz vybojoval v domácím prost edí, na závod  SP v Brn .
Skv lých výsledk  v SP, tentokráte v lezení na rychlost, dosáhl Libor Hroza ml., který má na svém
kont  3. místo v závod  SP a 4. místo v celkovém SP.

V roce 2009 bylo v sout žním lezení dosp lých uspo ádáno 6 závod  na obtížnost s ú astí 78
muž  a 25 žen, 7 závod  v bouldru s ú astí 92 muž  a 31 žen a 2 závody na rychlost s ú astí 7
muž  a 7 žen. Ve všech t ech disciplínách vyvrcholila sezóna mistrovstvími R, která se konala v
Praze na Cibulce (obtížnost), v Brn  na Raj eti (boulder) a v Novém Boru (rychlost).

V souvislosti se sout žním lezením dosp lých je t eba zmínit závod SP v Brn , který po ádal HS
a který byl ze strany IFSC velmi dob e hodnocen.

V drytoolingu se výrazn  prosadila Lucie Hrozová, která vybojovala v této disciplín  v sezon
2008/2009 celkové 4. místo a v letošní sezon  obsadila místo páté. Závod  SP se zú astnili také
další dva reprezentanti, M. Matejec a L. Pálka.

Nomina ní závody v drytoolingu pro tuto sezonu se konaly na Slovensku (mezinárodní mistrovství
SR). V lednu se poda ilo ve spolupráci s firmou Adrex uspo ádat na Víru historicky první M R v
lezení v ledu na rychlost.

V sou asnosti již probíhá p íprava podzimních závod  – po ítá se se t emi závody
eskoslovenského poháru na obtížnost (Brno, Praha, Bratislava), s tím, že závod v Brn  by m l

být sou asn  mistrovstvím R. Pro po ádání závod  v rychlosti, vyjma ledové st ny Vír, nejsou v
tuzemsku vhodné podmínky.


