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Čtveřice českých lezeců Eliška Adamovská, Adam Ondra, Martin Stráník
a Roman Kučera se probojovala do semif inálového kola Evropského
poháru v boulderu, který poprvé v historii hostí právě Česko. Semif inálová
a f inálová kola se konají v neděli 1. května v areálu Jungle Sport
Park v pražských Letňanech. Čeští fanoušci tak mají po více než
deseti letech možnost sledost české reprezentanty v evropské konkurenci
na domácí půdě.

Přesto, že nejzvučnější zahraniční jména sportovního lezení objíždějí spíše
závody Světových pohárů a závody Evropského poháru přenechávají mladším
reprezentantům, byla konkurence v kvalif ikace EP v Praze opravdu veliká
a postup do semif inále rozhodně nebyl zadarmo. Za Česko startovalo
16 závodníků, ale semif inálové místo se podařilo zajistit pouze Elišce
Adamovské, Adamu Ondrovi a překvapivě Romanu Kučerovi. Roman je
na české scéně známý závodník, ale v reprezentaci již delší dobu nef iguruje
a na dnešním závodě startoval jako doplňující závodník. Svým velmi
přesvědčivým výkonem si však zajistil postup z 15. místa a jen o dvě
příčky za ním se umístil Martin Stráník. Adam Ondra se zcela s přehledem
prošel všemi kvalif ikačními bouldery, podobně jako trojice dalších závodníků.
O pořadí na předních příčkách tak rozhodoval počet pokusů na dosažení
topů (poslední chyt v cestě), což vyneslo na sdílené první místo oplympionika
Mickaela Mawema a jeho francouzského kolegu Mathieua Ternanta. Adam
postupuje z 3. místa.

V ženské kvalif ikaci se závodnice musely vypořádat s obtížnými silovými
bouldery. O jejich náročnosti vypovídá především pouhých 20 dosažených
topů, což je v počtu 60 závodnic a 4 boulderů pro každou, poměrně
malé číslo. Nejvíce topů nasbírala favoritka závodu Staša Gejo, která
postupuje do semif inále ze suverénní první pozice. Eliška Adamovská
sice získala na své konto pouze jeden top, ale ve zbylých třech boulderech
dosáhla zóny. Tento výsledek ji bohatě stačil na postup, a to dokonce
z 9. místa!

Do semif inálových kol postoupilo 20 mužů a 20 žen. Čekají je opět
4 bouldery s časovou dotací 4 minuty na boulder. 8 nejlepších z každé
kategorie popstoupí do f inále.



Nedělní závody jsou přístupny divákům a proběhnou na mobilní závodní
scéně ve venkovních prostorách Jungle sport park v Letňanech. V
rámci doprovodného programu proběhne také první závod Českého poháru
v trickline, tedy skocích a tricích na speciální slacklině, přednáška současného
nejvýznamnějšího českého horolezce Marka Holečka, podpisové akce, parkourové
a slackline workshopy a mnohem více.

PROGRAM

NEDĚLE 1. 5. 2022

8:30 - 11:00 Semif inále žen

11:15 - 12:15 Kvalif ikace trickline

12:30 - 15:00 Semif inále mužů

15:30 - 16:30 Přednáška Marek Holeček

17:30 - 18:30 Finále žen

19:00 - 20:00 Finále trickline

20:30 - 21:30 Finále mužů

22:00 Slavnostní vyhlášení vítězů
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