MORAVSKOSLEZSKÝ GEKON 8. 6. 2019
Open závod ČHS

Již tradiční závod Moravskoslezský Gekon proběhl dne 8. 6. 2019 v lezeckém centru Tendonblok. Jedná
se o jeden ze závodů série organizované lezeckými oddíly v Opavě, Rýmařově a Ostravě.

Závod je určen pro děti, které mají jen málo zkušeností se závoděním a v podstatě s ním teprve
začínají. Je určen pro děti z místních a regionálních lezeckých oddílů, které se závodů „Českého
poháru“ konajících zpravidla ve vzdálenějších destinacích kde závodní cesty jsou vysoko nad
jejich výkonností, neúčastní a nemají tak možnost nasbírat cenné zkušenosti.
Závod byl letos také poprvé zařazen mezi tzv. Open závody Českého horolezeckého svazu. Na základě
toho byly sladěny věkové kategorie a pravidla závodu byla o něco přísnější než v minulých letech.
Závod probíhal za krásného počasí za účasti 51 dětí, převážně z oddílů TendonBlok, HKO Opava, SVČ
Rýmařov, Horo Club Ostrava, HKG Orlová, HO Frýdek-Místek nebo HK Frenštát…
Děti se nejprve rozřadily na jedné kvalifikační cestě a dvou bouldrech (na které měly 2 pokusy) s tím,
že pořadí v kvalifikaci bylo určeno násobkem mezi umístěním v cestě s lanem a v bouldrech – tak jak
tomu bude v olympijském formátu 😊. Do finále postoupilo 8 dětí z každé kategorie a probíhalo na
jedné cestě na obtížnost – tam už pořadí tvořila dosažená nejvyšší výška. Pokud závodníci nebo
závodnice topovali, rozhodovalo pořadí z kvalifikace – pokud i to bylo shodné, rozhodl rychlejší čas na
finálové cestě (tak jako je to uvedeno v pravidlech závodů Českého poháru).
O kvalitní a všemi pochvalované cesty a bouldry se postaral Petr Piechowicz, který při stavbě citlivě a
zkušeně zhodnotil schopnosti dětí tak, aby si dobře zalezly a zároveň se rozřadily.
Závod se nám letos lépe organizoval s pomocí Českého horolezeckého svazu, každoroční podporou
města Ostrava, firem Nutrend a Rockpoint. V neposlední řadě také s pomocí našich instruktorů, trenérů,
dalších členů oddílu a také rodičů – moc děkujeme.

Alexandra Gendová, Blok centrum

