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Naprosto famózním zakončením závodního víkendu Evropského poháru
v boulderu v Praze byl výkon našeho předního lezce Adama Ondry,
který jasně ukázal soupeřům, kdo je v Česku doma a ukořistil suverénní
zlato! Úžasný výkon podala také česká f inalistka Eliška Adamovská,
která sice nedosáhla na stupně vítězů, ale v konkurenci 60 soupeřek
vybojovala celkové 6 místo!

V neděli 1. května se v pražských Letňanech sešli nejen závodníci a
jejich týmy z celé Evropy, ale také na 1 500 fanoušků, kteří přišli podpořit
čtveřici českých semif inalistů v Evropském poháru v boulderu. V ženské
kategorii byla naší jedinou zástupkyní Eliška Adamovská, která postoupila
mezi dvacítku semif inalistek ze skvělého 9. místa. Stejné umístění jí
však zůstalo i po přelezení semif inálových boulderů, což znamená jen
jednu příčku za postupovou čarou do f inále. O to bolestnější byl fakt,
že Elišku od vyšší pozice oddělil jediný pokus na dosažení zóny (pozn.
počítá se množství jednotlivých "nálezů" do boulderu, které lezec během
časového limitu využije pro zdolání zóny a topu), a to zcela zbytečný
pokus z prvního boulderu, kde Eliška zdánlivě špatně rozpoznala start,
tedy startovala ze špatného chytu a byla rozhodčími zastavena. Na tento
incident vznesli zástupci českého týmu protest, který byl uznán, jelikož
Eliška byla rozhodčími zastavena ještě před tím, než se nesprávného
startovního chytu stačila dotknout. Z hlediska of iciálních prsvidel se tak
jednalo o neoprávněný zásah rozhodčícćh a pokus byl Elišce anulován,
což ji vyneslo na sdílené 8 místo, a tedy do f inále! Ve f inále předvedla
Eliška opět skvělý výkon a ačkoliv získala pouze jednu zónu a jeden
top, může být po právu hrdá, že právě tento top zvládla jako jediná
závodnice! V celkovém pořadí obsadila Eliška 6. místo

Z trojice semif inalistů Adam Ondra, Roman Kučera a Martin Stráník
se podařilo postoupit do f inále pouze Adamovi. Martinovi s Romanem
se bohužel v silné konkurenci nepodařilo získat dostatečné množství
přelezů. Adam v semif inále podal standartně skvělý a bezrproblémový
výkon, který mu zajistil f inále ze sdíleného prvního místa spolu s Mickaelem
Mawemem. Bylo však znát a ve f inále se to potvrdilo, že Adam v
kvalif ikaci i semif inále šetřil síly, aby mohl vše, co umí, předvést právě
ve f inále před masivním domácím davem. Za ohromného burácení fanoušků
si Adam dolezl pro tři topy a jednu zónu, což stačilo na zlato!



DŮLEŽITÉ ODKAZY

Záznamy jednotlivých kol
Kompletní výsledky žen
Kompletní výsledky mužů
Fotogalerie

KONTAKTY

MÉDIA / MARKETING
Michaela Košatková
Michaela.kosatkova@horosvaz.cz
+420 736 640 676

ŘEDITEL ZÁVODU
Jiří Žák
Jiri.zak@horosvaz.cz
+420 602 255 638

WEB: www.bouldercup.cz
FB: www.facebook.com/horosvaz
IG: @horosvaz.cz


