HUDY dětské závody 2019
1. kolo HUDY stěna Brno 6. 4. 2019
Dnešní doba je rychlá. Někdy až moc. Všichni čekají přenosy on-line, výsledky hned, fotky hned, ale
často za pět minut nevíme, na co jsme se vlastně dívali. Přesně před měsícem se u nás na HUDY stěně
Brno sešlo celkem 102 dětí a rozhodně si pamatuji, na co jsem se díval.
V sobotu 6. 4. 2019 se na HUDY lezecká stěna Brno odlezlo první kolo již druhého ročníku HUDY
dětských závodů v „olympijském formátu“ kombinace, tedy boulder, obtížnost a rychlost. Letos se
prvního kola zúčastnilo celkem 102 dětí, je škoda, že nepřijela řada dalších přihlášených a nevyužili
jsme tak na maximum kapacitu závodu, která je 120 dětí. O tom, že už samotný formát závodu pro
Olympijské hry v Tokiu, je pro děti atraktivní, svědčí i široká mezinárodní účast ze Slovenska, Polska a
Ukrajiny.
Pro letošek tou nejzásadnější organizační změnou bylo spojení sil brněnského organizačního týmu
s ČHS, kdy závod byl zařazen do formátu „OPEN“ dětských závodů. Brněnský tým i Komise mládeže
ČHS vidí velkou shodu v programu dalšího rozvoje aktivit Komise mládeže a vlastních záměrů a cílů,
takže je fajn, že se podařilo najít vzájemnou shodu i v realizaci
Už loni jsem uváděl, kde se vlastně myšlenka organizace této série závodů vzala. Základní idea byla
uspořádat závody, které budou děti motivovat k závodění, závody kde budou děti aktivní celý den a
budou moci poznat i pro ně ne zcela časté závodní lezecké disciplíny a hlavně uspořádat závod
v regionu, kdy si zalezou jak děti již závodně zkušenější, tak i začínající. Tento cíl se snažíme držet co
se dá, ale bohužel vzhledem k nepřítomnosti tohoto typu formátu závodu se nám začíná sjíždět i
špička věkových kategorií, pro které je závod určen a ti nejlepší nám jej ladí do výkonnostnější
úrovně. To zda to bude ku prospěchu, či malinko škodě záměru ukáže až čas.
Letos už jsme přesně věděli, do čeho jdeme, kde jsou slabiny systému závodu i co jsou pozitiva. Díky
přesnému časovému rámci jednotlivých kol se nám opět dařilo držet časový rámec závodu, což je
zpravidla to nejtěžší. Vzhledem k tomu, že mládežníci pořád někde lezli nebo fandili, tak neměli čas
ani na neplechy a zlobení 
Všechny kategorie měly tři závodní kola. V jenom kole lezli čtyři bouldry FLASH, v druhém kole dvě
identické cesty na rychlost a ve třetím kolem dvě cesty na obtížnost. Na každé kolo byly vyčleněny tři
hodiny, po průběhu prvního kola došlo díky rychlejšímu spádu závodu ke zkrácení druhého a třetího
kola o půl hodiny.
Závodní cesty a bouldery byly vytvořeny týmem stavěčů Silvií Rajfovou, stavěčkou s licencí ČHS a
nutno poznamenat, že pro všechny kategorie byly zajímavé, dívatelné a hlavně poskytující prostor na
zalezení a rozřazení až v horních částech.
Obtížnost bouldrů se u kategorie U10 pohybovala od V1 po V4, kategorie U12 od V2 po V4 a
kategorie U 14 od V2 po V5. Bouldry byly stavěny záměrně tak, aby případně bylo více topů, ale i ti
nejméně zkušení závodníci dokázali dát TOP v některém z bouldrů.
Na rychlost byla letos postavena jedna nestandartní rychlostní cesta osazená samojističem a
časomírou. Každý ze závodníků měl dva měřené pokusy a do výsledků se počítal lepší čas. Podařilo se
nám tak odstranit výtku z minulého ročníku.
.

V obtížnosti lezli U 10 a U12 cesty s TR jištěním, kategorie U14 tahala na prvním. Obtížnost cest pro U
10 byla 5a u první cesty a 6b u cesty společné s U12. Kategorie U12 měla již zmíněnou společnou
cestu za 6b s U10 a druhou vytrvalostní do převisu za zhruba 6c. Kategorie U14 lezla obě cesty
v prostoru hlavního sportovního profilu stěny, první cesta byla za 6c, druhá za 7b a nutno
poznamenat, že časový limit 5 minut při délce cest téměř 22 m neposkytoval žádný čas na odpočinek
a závodníci se v cestách velmi dobře rozřadili.
Všem závodníkům gratulujeme za předvedené výkony a hlavně přejeme krásné lezecké zážitky na
závodním poli i mimo ně. Velký dík také patří Adamovi Ondrovi, který se neplánovaně zastavil a
možná pro řadu malých lezců bude jeho podpis na lezečkách či tričku tou nejlepší motivací pro další
trenink.
Díky všem, těšíme se na setkání na dalších kolech HUDY dětské závody – lezecký trojboj, formát
závodu v lezení pro Olympijské hry v Tokiu 2020
Praha – BIGWALL – 29.9.
Ústí n. Labem – HUDY stěna Ústí – 6.10.
kompletní fotogalerie závodu:
https://photos.app.goo.gl/RKzeNsreljBxMJvK2
Ještě jednou děkujeme všem partnerům, bez jejichž pomoci by se tento závod neuskutečnil, stejně
jako všem, kteří se zapojili do organizačního týmu závodu.
Radek Lienerth, HO Lokomotiva Brno
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