
V neděli 15.3.2015 se v prostorách olomouckého Flash Wallu uskutečnil závod mládeže U14 – Flash Wall 

Cup. Ve třech věkových kategoriích se celkem zůčastnilo 99 závodníků a závodnic. Pod taktovkou hlavní 

stavěčky Silvy Rajfové se postupně všichni zúčastnění rozřadili na připravených šesti kvalifikačních 

cestách a ti nejlepší v každé kategorii postoupili do finále.  

Finále nejmladších kategoriích se odehrálo v kolmých profilech, kde i ti nejmenší lezci dokázali, že mají 

neskutečnou sílu, vytrvalost a odhodlání. Je jasné, že příště pošleme i nejmenší závodníky do 

převislejších cest. Takto si vítězství vybojovali Alexandr Duroň a Natálie Pařilová, která svoje dvojče 

Valerii porazila až na čas a to o pouhou jednu sekundu. 

 U10 Chlapci:  

1. Alexandr Duroň – Praha Radotín 

2. Jaroslav Šikula – HO Adrenalin Prostějov 

3. Vilém Jančuš – Rocky Monkeys; Sokol Brno I 

U10 Dívky: 

1. Natálie Pařilová - Rocky Monkeys; Sokol Brno I 

2. Valerie Pařilová - Rocky Monkeys; Sokol Brno I 

3. Barbora Bernardová – HK Vysočina 

 

To cesty středních kategorií U12 se již pěkně naklopily a jak dívky tak kluci museli přádně zabrat aby se 

vypořádali se záludnostmi finále. Nejlépe si s tím poradili Šimon Cibulka a Markéta Janošová 

U12 Chlapci: 

1. Šimon Cibulka - SPL Pustiměř 

2. Adam Adamovský – HK Orlová – HO TJ Baník Karviná 

3. Jáchym Podhorský – Tendon Blok Ostrava 

U12 Dívky: 

1. Markéta Janošová - HK Orlová – HO TJ Baník Karviná 

2. Emma Duroňová – Radotín Praha 

3. Hana Šikulová – HO Adrenalin Prostějov 

 



Z výsledků kvalifikace nejstarší kategorie dívek U14  bylo jasné, že holky přes zimu zesílily a proto muselo 

dojít ke ztížení finálové cesty. I tak si většinou holky z této obtížnosti nic nedělaly a v pohodě si dolezly 

pro top. Nejrychleji to zvládla a první místo tak získala Tereza Cibulková.  

A pak již zbývala pouze poslední finálová cesta, která protnula hlavní závodní profil a měla prověřit 

silovou a technickou připravenost nejstarší části chlapeckého závodního pole. Stejně jako všichni ostatní 

závodníci i kluci z kategorie U14 zřejmě využili zimu k tvrdému tréninku a nebylo tak pro ně problém 

dolézt téměř do topu. Výsledky se lámaly kousek před koncem v místě, kde bylo potřeba vypustit nohy 

na oblině a silovým pohybem dosáhnout do předposledního chytu, který prakticky znamenal TOP. Ten 

udrželo 5 borců, kteří byli rozděleni podle výsledného času. Nejrychlejším lezcem se stal a zlato v U14 

tak bral Ondřej Slezák.  

U14 Chlapci: 

1. Ondřej Slezák – HK Rožnov pod Radhoštěm, Vertikon Zlín 

2. Lukáš Doleček – HK Lanškroun o.s. 

3. Jáchym Cink - Rocky Monkeys; Sokol Brno I 

U14 Dívky: 

1. Tereza Cibulková – SPL Pustiměř 

2. Eliška Bulenová – CC Ruzyně 

3. Maja Rudka – KS Korona Kraków 

No a pak se to všechno již jen spočítalo, vyhodnotilo a ti nejlepší závodníci byli odměněni. Za krásné ceny 

a za podporu děkujeme všem sponzorům: ČHS, ALPY spol. s.r.o., Makak Climbing, s.r.o., Singing Rock, 

s.r.o., Rest Day, Advokátní kancelář Cimbota, Město Olomouc. 

Všechny výsledky můžete najít na stránkách www.flashwall.cz nebo na stránkách ČHS 

http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/prehled-zavodu-cr/prehled-zavodu-cr-2015/ 
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