
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Mistrovství republiky ve šplhu 

pátek 4. 11. 

• závod pro žáky základních a středních škol 

• žáci a žákyně 1. stupně ZŠ soutěží na laně délky 3 m 

• žáci a žákyně 2. stupně ZŠ soutěží na laně délky 4,5 m  

• studenti středních škol soutěží na laně délky 4,5 m 

• soutěží se v kategorii jednotlivců i 3-4 členných družstev 

 

sobota 5. 11. 

• Mistrovství České republiky ve všech kategoriích 

• kategorie: žáci, žákyně (do 15 let), dorostenci (do 18 let), dorostenky a ženy, muži, 

Masters (nad 50 let) 

• účast na MČR je potřeba si vybojovat na nějakém závodě Velké ceny (2x účast a 

splněný limit pro svou kategorii) 

• účast si vybojovalo celkem 80 závodníků a závodnic 

• žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky a ženy – délka lana 4,5 m 

• muži, Masters – délka lana 8 m 

• šplhá se ze sedu bez pomoci nohou, čas měřen elektronicky 

• kategorie ženy – účast držitelky českého rekordu Veroniky Szabóové (Sokol 

Poděbrady) 

• kategorie muži – účast 3 držitelů českých rekordů (zároveň se jedná o nejlepší 

světové výkony): Matěj Cigl – Sokol Brno I (nejlepší čas na laně délky 20 m – 25,22 

s), Martin Vacek – Sokol Libčice nad Vltavou (nejlepší čas na laně délky 14 m – 

12,46 s), Adam Novotný – Sokol Praha Libeň (český dorostenecký rekord na laně 4,5 

m – 2,58 s) 

• počítá se s účastí nejlepšího francouzského šplhače – Arnaud Bourdier 

• očekává se útok na hranici 5 s (zatím ji překonal jen držitel světového rekordu 

Aleš Novák (Sokol Šternberk)– čas 4,87 s na MČR 2009), nejlepší letošní výkon 

Matěje Cigla 5,13 s 

 

neděle 6. 11. 

• prezentace šplhu pro veřejnost, možnost vyzkoušení  

• během dne bude vyhlášena výzvy – překonání času Mistra republiky kategorie muži 

na laně 8 m na laně poloviční délky 

• exhibiční ukázky šplhu 

 


