
Třetí roční lezecké soutěže pro mládež  
Příborský pavuk 

 
Třetí ročník lezecké soutěže pro mládež „Příborský pavuk“ se uskutečnil opět jeden den před koncem 

roku, tedy 30. 12. 2006. Soutěže, určené především začínajícím lezcům z řad mládeže se zúčastnilo                         

49 soutěžících z desíti horolezeckých oddílu. O co bylo letos méně domácích závodníků o to více přijelo 

„cizích“. Přijeli nejen ti co to mají blízko - Štramberk, Frýdek Místek, Lipník, Ostrava, Vítkovice, ale                      

i vzdálenější Orlová, Prostějov a Pustiměř. Soutěžilo se v lezení na obtížnost podle oficiálních pravidel soutěže 

„Tendon Cup“ s malými úpravami (např. rozšíření kategorie D).  Nejmladším účastníkem byl teprve pětiletý 

Marek Vojtěch z HO Štramberk. Největší konkurence byla v nejstarší kategorie „D“ u chlapců i dívek                       

a v kategorii „C“ dívek, kde se do každé kategorie přihlásilo jedenáct závodníků. Všichni závodníci přistoupili 

k soutěži velice bojovně. Ti nejlepší pak ukázali i pěkné lezecké výkony. Účastníci „mimo soutěž“ (dle pravidel 

jsou to závodníci kteří se umisťují na předních místech Českého poháru) předvedli perfektní výkony a ukázali 

proč jsou dobří i v nejvyšší soutěži. Velice zajímavé bylo také sledovat naopak kategorii nejmladších dívek, 

které když nemohly dosáhnout dál, tak díky svým fyzickým dispozicím dokázali využít i pouhé otvory pro 

šrouby a stoupali prakticky po ničem. Za což sklidily obrovský aplaus. 

Závodníci absolvovali dvě kvalifikační cesty a podle umístění se kvalifikovali do finále kde                           

se rozhodovalo o konečném umístění. Protože obtížnost cest byla stavěna především s ohledem na začínající 

lezce, museli závodníci  ve čtyřech případech  absolvovat dokonce i další finále ( dle místního vyjádření                     

tzv. čuprfinále), aby mohlo být rozhodnuto o vítězi. Takže si všichni i přes rozměry stěny skutečně zalezli. 

Za Příbor dosáhli ve svých kategoriích na zlaté medaile Eliška Fialová a Martin Lampa, Ondřej 

Kowalczyk a Michal Rek získali stříbrné medaile a bronzové vybojovali  Tereza Pomajbová a Jan Machek.          

Na dalších místech se potom umístili Petra Jarnotová a Radim Plánočka na pátém místě, šesté místo obsadila 

Kristýna Burgárová a desáté Adam Šlosar. 

Díky přízni sponzorů (Alpisport, Víno restaurant TERRA LIBERA, Kresta – lité podlahy, Tip Cars, Held             

– staviva, Maxit, Grafic Centrum a Difol) byli závodníci odměněni diplomy, hodnotnými cenami a ti nejlepší               

i medailemi.  

Organizačně soutěž zabezpečil domácí oddíl HO Příbor za vydatné pomoci příznivců lezeckého sportu 

ze širokého okolí a vstřícnosti majitele a provozovatele tělocvičny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


