Komise soutěžního lezení mládeže
předsedkyně M. Dichtlová
Komise soutěžního lezení mládeže pracovala v roce 2013 v pětičlenné sestavě – M. Dichtlová, členové
M. Doseděl, L. Návrat, T. Miřejovský a T. Binter. Komise velmi úzce spolupracovala s komisí soutěžního
lezení dospělých, což je dáno shodným zaměřením obou komisí a také tím, že někteří závodníci z řad
mládeže závodí i v kategoriích dospělých. Předsedkyně komise je také manažerkou reprezentace
(dospělých i mládeže) a působí v Pravidlové sekci, která odpovídá za podobu závodních pravidel pro
aktuální sezonu.
Hlavní činností komise bylo organizování tuzemských závodů dětí a mládeže v soutěžním lezení
a zajišťování reprezentace mládeže. V rámci ČR komise zorganizovala seriál závodů Českého poháru
mládeže v lezení na obtížnost, který se již několikátý rok koná pod hlavičkou značky Tendon, a také ČP
mládeže v lezení na rychlost. V roce 2013 se uskutečnilo šest závodů Tendon ČP mládeže v lezení na
obtížnost včetně MČR a čtyři závody ČP v lezení na rychlost, opět včetně MČR.
Méně pokročilí lezci se mohli zúčastnit šesti závodů Tendon Cup regionálního poháru mládeže v lezení
na obtížnost, který měl oproti předchozím letům mírně upravený formát a pravidla, s cílem profilovat
tento závod více ve prospěch menších či méně zkušených závodníků. Snaha zaměřit tyto závody tak,
aby odpovídaly tomu, co věková či výkonnostní skupina od závodů očekává a co by jí měl závod dát,
má své pokračování v letošním roce, kdy se regionální Tendon Cup mění na TENDON U14, nově určený
pouze pro mladší věkové kategorie (C, D, E), s mírnějšími pravidly. Mladší závodníci se s těmi staršími,
zkušenějšími, setkají až na vrcholném závodě sezóny, tj. na MČR.
Úkolem komise je také zajišťování mládežnické reprezentace ČR v soutěžním lezení, tj. stanovení
nominačních pravidel, sestavení reprezentačního družstva ve věkových kategoriích A, B a junioři, a
zajištění účasti závodníků na mezinárodních závodech organizovaných Mezinárodní federací
sportovního lezení (IFSC) pro mládež – série Evropských pohárů mládeže (EYC), mistrovství Evropy a
mistrovství světa juniorů. Na mistrovství Evropy juniorů v Imstu se do první desítky probojoval J. Kříž
v lezení na rychlost a česká výprava odsud přivezla celkem 10 bodovaných míst a 4 místa v první
patnáctce. Malá šestičlenná mládežnická reprezentace se neztratila ani na mistrovství světa juniorů
v Kanadě, kde se pět jejích členů dostalo do semifinále, J. Kříž vybojoval 4. místo v lezení na rychlost
a T. Svobodová obsadila 11. příčku v lezení na obtížnost.

