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Z pohledu naší komise a našeho hlavního okruhu zájmu byl rok 2009 velmi úsp šný. Jak tím, že
se poda ilo i s omezenými prost edky uspo ádat všechny plánované akce, tak zejména úsp chy,
kterých naši závodníci dosáhli i v mezinárodní konkurenci.

Nejprve trochu teorie … Jak vyplývá z názvu komise, její innost spo ívá v organiza ním zajišt ní
sout ží v lezení pro mládež a v podpo e sout žního lezení mládeže R od regionálních a
oblastních závod  pro d ti po vysílání mládežnické reprezentace na mezinárodní závody Evropské
série mládeže (EYS) a Mistrovství sv ta mládeže. Komise se snaží organiza  zajistit n kolik
typ  sout ží. Krom  snahy pomoci organizátor m r zných oblastních závod  pro d ti, komise
po ádá dv  hlavní sout že – eský pohár mládeže a Tendon Cup, kde Tendon Cup je brán jako
sout ž pro za ínající lezce, po ádá se jako eské a moravské kolo. eský pohár je pak naší
prestižní sout ží, v rámci n j po ádáme i Mistrovství republiky mládeže. Všechny po ádané
sout že jsou rozd leny do v kových kategorií, nejd ležit jší závody jsou rozd leny podle modelu
evropských sout ží a samoz ejm  zvláš  dívky a chlapci.

Vrcholem sezóny je pak ú ast našich mladých reprezentant  na závodech EYS a na Mistrovství
sv ta junior , takže: Nejv tší lo ské úsp chy …
Mistrovství sv ta junior : Z pohledu naší komise je veliká škoda, že bezesporu jeden z nejv tších
lezc  sou asnosti Adam Ondra, a  je stále ješt  v mladším juniorském v ku (letos je v kategorii A
Evropské série), se krom  Mistrovství sv ta junior  už letos ani závod eského poháru mládeže
ani závod  EYS neú astní – vzhledem k skv lé ú asti a reprezentaci ve Sv tovém poháru
(dosp lých). Našt stí pro nás se zú astnil alespo  Mistrovství sv ta junior  ve Valence, kde ve
své kategorii vyhrál a stal se pot etí juniorským Mistrem sv ta v odpovídající kategorii. Mistrovství
sv ta ve Valence se celkem zú astnilo 15 reprezentant , ve finále závodu v obtížnosti jsme krom
Adama Ondry m li ješt  další dva závodníky – v kategorii Junior  to byl Martin Stráník a v kategorii
dívky B Tereza Svobodová. Oba se nakonec ve veliké konkurenci umístili na výborném 8. míst .
(Na mistrovství sv ta je v jednotlivých kategoriích až 70 závodník !). Na MSJ probíhal i závod na
rychlost, naše reprezentantka v kategorii B Anna Wágnerová nakonec získala druhé místo!

Závody Evropské série: P ti evropských závod  se v pr hu roku zú astnilo 18 závodník .
V kone ném po adí Evropské série nakonec t i naší reprezentanti skon ili do desátého místa
(Martin Stráník, Iva Vejmolová, Tereza Svobodová), pr žn  se nám na evropských závodech
da ilo mít tyto závodníky v tšinou ve finále, Martin byl i dvakrát na bedn . P estože výsledky
dalších závodník  v evropském kontextu nebyly zrovna nejlepší, myslím, že m žeme být hrdi na
jejich snahu se mezi ostatními závodníky neztratit.
Národní závody a akce: Úsp chem je už to, že se nám loni povedlo uspo ádat všech p t závod

eského poháru, celkem se zú astnilo 61 dívek a 80 chlapc , v eském a moravském kole
Tendon Cupu sout žilo celkem 152 dívek a 161 chlapc . Když si vezmeme, že dojezd na n které
závody je t eba 3-4 hodiny, je vid t, že d ti závod ní baví a t ší se na každý další závod, nejen
kv li závodu samotnému, ale i na své „soupe e-kamarády“.

ti se dále zú astnily n kolika lezeckých závod  po ádaných oddíly nebo st nami (Pražský
opi ák, P íborský pavúk, Survival mládeže…) a n které byly i na n kolika mezinárodních akcích
(Petzen Trophy, Arco Junior …), kde se obzvlášt  nejmladším v kovým kategoriím velmi da ilo.
Informace o r zných akcích a úsp ších našich d tí se snažíme publikovat na stránkách HS – už
tak je to na stru nou zprávu dlouhé, a proto:
Co íci záv rem …I p es omezené prost edky z rozpo tu se komise všemi silami snažila pomoci
organizátor m jednotlivých sout ží a závod . Je nutné podotknout, že bez obrovského nasazení
organizátor , po adatel , vedoucích jednotlivých oddíl  mládeže a rodi  by se v tšina akcí
neuskute nila.
Letos se zatím ukazuje, že nadále s omezenými prost edky, které m že svaz pro naši komisi
uvolnit, bude mít naše komise problém se „shán ním po adatel “. V minulých letech se da ilo
krom  „pen z HS“ oslovovat i m sta nebo významné podniky v regionech, které se spolupodílely
na financování závod  pro mládež. Letos bohužel díky krizi m sta a podniky na závody necht jí

isp t a z prost edk , které máme k dispozici, pak závody na st , která si musí na sebe n jak
vyd lat, neufinancujeme – nejsme pro n  prost  asi „dostate  atraktivní“.  Je to škoda, protože



nejde „jen“ o pár d tí n kde v t locvi , velká ást d tí leze venku, leze ráda a dob e. A závody
berou práv  jako možnost potkat se  a porovnat se se svými vrstevníky (a kdo z nás netoužil jako
dít  po poháru nebo medaili ;-))
Úpln  na záv r bych cht la pod kovat všem stávajícím i minulým len m Komise sout žního
lezení mládeže, protože já sama jsem v komisi krátce, za obrovskou (a málo viditelnou a možná
nedoce ovanou) práci, kterou nejen v lo ském roce pro d tské sportovní lezení vykonali.


