
HUDY dětské závody 2019 

3. kolo Finále HUDY dětských lezeckých závodů v olympijské kombinaci v Ústí nad Labem 

V sobotu 12.10.2019 se na HUDY lezecké stěně v Ústí nad Labem odlezlo finálové kolo již druhého 

ročníku HUDY dětských závodů v „olympijském formátu“ kombinace, tedy boulder, obtížnost a 

rychlost. Letos se třetího kola zúčastnilo celkem 73 malých lezců.  

Děti hned u registrace dostaly malou svačinu a sešitou smyčku od sponzora závodů Rock Empire. 

Nikdo teda ze závodu neodešel s prázdnou. 

 O tom, že už samotný formát závodu pro Olympijské hry v Tokiu je pro děti atraktivní, svědčí i široká 

mezinárodní účast z Polska nebo třeba z Ukrajiny. 

Závodní cesty a bouldery vytvářel, stejně jako loni, Viktor Pařízek, letos s pomocí Martina Paprska. 

Všechny kategorie měly tři závodní kola. V jednom kole lezli čtyři bouldry FLASH, v druhém kole dvě 

nestandartní cesty na rychlost a ve třetím kolem dvě cesty na obtížnost stylem FLASH. 

Pro každou kategorii byly připraveny 4 bouldery, vždy dva ne tak těžké a dva těžké. Obtížnost 

boulderů byla pro kategorii U10 mezi 6A a 6C+, pro kategorii U12 6B až 7A+ a v kategorii U14 6B+ až 

7B. Bouldery byly postaveny hlavně pro rozřazení nejlepších lezců ve finálovém kole HUDY závodů. 

Na obtížnost stavěči vytvořili pro každou kategorii 2 krásné cesty. V kategorii U10 se lezly cesty 

obtížnosti 6b+ a 7a, v kategorii U12 cesty 7b+ a 7c a v kategorii U14 dvě cesty obtížnosti 7c. Každá 

cesta byla ze začátku lehčí a každý další krok stál lezce víc a víc síly. Nejstarší lezci si cestu vyváděli, 

v obou mladších kategoriích se lezlo s jištěním shora. 

Na rychlost se lezly dvě cesty postavené přes sebe po všech chytech. Každý ze závodníků měl dva 

měřené pokusy a do výsledků se počítal lepší čas. Časomíru nám stejně jako v loňském roce zapůjčil 

Rudolf Štípek, jehož syn Honza Štípek se v této disciplíně stal rekordmanem, když cesty vysoké 12 

metrů vysprintoval za 12 vteřin a 12 setin. 

Na vítěze finálového kola HUDY závodů čekali ceny od Shybuj.cz a medaile. Vítězové celé série HUDY 

závodů si odvezli lana, feratové sety nebo třeba karabinu s jistítkem a samozřejmě pohár.  

Všem závodníkům gratulujeme za předvedené výkony a hlavně přejeme krásné lezecké zážitky na 

závodním poli i mimo ně. Díky všem, těšíme se na setkání na dalších kolech HUDY dětské závody 2020 

– lezecký trojboj, formát závodu v lezení pro Olympijské hry v Tokiu 2020 

 

Fotky ze závodu od Rudy Štípka https://www.zonerama.com/JanStipek/Album/5675830  
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