TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne: 18. 2. 2013
Místo: Horolezecká stěna – ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel: Horolezecký klub Rožnov

VALAŠSKÝ PAVŮK 2013
Horolezecký klub v Rožnově pod Radhoštěm nezahálí. Během
zimy se společně s valmezskými a novojičínskými lezci podílel na
úspěšné sérii

boulderových závodů Vamos! Vlastní závody

uspořádali rožnovští lezci v sobotu 16. února na umělé lezecké
stěně

v ZŠ

5.

května

pod

názvem

Valašský

pavůk

2013.

___________________________________________________________________

Tradiční závody v lezení na obtížnost, pořádané na umělé stěně v Rožnově
již od roku 2003, přilákaly sobotního dopoledne 31 sportovních lezců nejen
z Rožnova, ale také z Valašského Meziříčí, Frýdku Místku, Ostravy a Vsetína.
Čekalo na ně pět kvalifikačních cest a dvě cesty finálové (po jedné pro
mužskou a ženskou kategorii). „Obtížnost jsme nastavili tak, aby si všichni
dobře zalezli, to je vlastně cílem závodů. Takže čtyři cesty byly poměrně
jednoduché a teprve poslední byla náročná a rozhodovala o rozřazení
závodníků pro finále,“ vysvětluje jeden z pořadatelů Jiří Slezák. Účastníci
závodů především kvitovali pohodovou přátelskou atmosféru, která již tradičně
provází místní horolezecké akce.
Ve finále se utkalo 11 nejlepších borců, ženy postoupily díky malému počtu
všechny. V obou kategoriích bylo finále velmi napínavé. U žen se dokonce
díky shodě ve finále diváci dočkali superfinále, které rozhodlo o prvním a
druhém místě. Diváckou atraktivitu závodům dodalo lezení ve stropě, kde se
každý závodník vypořádal se zákony zemské přitažlivost po svém – ať už
silou, nebo skvělou technikou. Vítězové Denis Pail a Míša Solánská získali

kromě diplomů a věcných cen kovaného pavouka od uměleckého kováře Erika
Bechného.
Letošní 8. ročník závodů Valašský pavůk doplnil horolezecký trojboj o láhev
domácí pavůkovice. Disciplíny trojboje zahrnovaly lezení na obtížnost, silové
lezení a vylezení spáry na rychlost. Při silovém lezení bylo úkolem zdolat
převislý pilíř se zátěží v batohu na zádech. Vítěz dokázal zdolat 7,5 metrů
pilíře s úctyhodnými 35 kg. Spára jako novinka byla pro mnohé neobvyklým
zážitkem, protože tento způsob lezení není příliš běžný. Nejlepší borci
dokázali převislou sedmimetrovou spárou „vyběhnout“ za 12 vteřin. Celkovým
vítězem trojboje se stal David Jurajda z pořádajícího HK.
Ke zdaru akce přispívala po celý den hudba a občerstvení. Dík patří panu
školníkovi za přípravu vynikajícího kančího guláše, domácích klobásek a
dalších pochutin. Všechny závodní cesty, které vymysleli a postavili zkušení
lezci Martin Mareček, Michal Burda a Zdeněk Maléř, na stěně zůstávají.
Zájemci o lezení si je mohou vyzkoušet, poměřit své schopnosti a připravit se
na další ročník Valašského pavůka. Umělá stěna v ZŠ 5. května je pro
veřejnost otevřena v pondělí 19–21 hodin, v úterý až pátek 18–21 hodin.
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Kontaktní osoba: Jan Drobek
Mob.tel.: 604785160
Web:
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https://www.facebook.com/HorolezeckaStenaRoznovPodRadhostem
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