
Zdravím, 

podle dohody na jednání posílám VV a účastníkům jednání souhrn ze schůzky 

 

Dne 2.2.2013 proběhlo na závodě regionálního Tendon Cupu v Olomouci jednání 

zástupců KSLM (Dichtlová, Macek) s petičním výborem, rodiči a vedoucími oddílů o 

situaci v soutěžním lezení. 

Komise se na jednání znova pokoušela vysvětlit, proč došlo předloni ke změně koncepce 

regionálních Tendon Cupů (nová, jiná smlouva s Lanexem, postupné prosazování 

koncepce v soutěžním lezení, která by měla motivovat oddíly a závodníky k účasti ve 

vyšší soutěži, snaha zachovat regionální závody jako závody pro "neambiciózní" lezce a 

jen jako přípravku na postup do vyšší soutěže, ale i snaha omezit snahy některých 

závodníků a rodičů objíždět dlouhodobě pouze jednodušší závody a "soutěžit" se 

začátečníky)  

 

Komise se snažila přítomným rodičům a zástupcům oddílu vysvětlit, že chápe jejich 

nesouhlas s menším počtem závodů v daném regionu a vysvětlovala, jak plánuje další 

rozvoj závodního lezení v regionech (např. podporou místních závodů). 

 

Dle zápisu VV ze dne 25.-27.1.2013 se obě strany po bouřlivém jednání pokusily - z 

pohledu zástupců komise nakonec i úspěšně - najít shodu v pohledu na danou situaci. 

 

Společným závěrem byla tato formulace shody na jednání v těchto bodech: 

 

- Všichni přítomní jsou si vědomi toho, že pro letošní rok už nemůže k žádným změnám 

dojít.  

- Shodli jsme se na potřebě lepší komunikace. 

- Komise se pokusí jednat do budoucna s partnery podporujícími soutěžní lezení 

mládeže na eventuálním zvýšení počtu regionálních závodů na úkor cen a podpory pro 

jednotlivé závody; petiční výbor by chtěl dosáhnout původního rozdělení na dva 

regionální seriály případně s registrací závodníků pouze pro jeden region. 

 

Z pohledu komise byla tímto jednáním uzavřena diskuse kolem petice a kolem 

stávajícího systému závodu mládeže,  komise následně projednala další postup a právě 

v rámci zlepšení komunikace proběhne na letošním prvním závodě ČPM v Jihlavě 20.4. 

PO závodě další schůzka zástupců KSLM a zástupců Výkonného výboru s vedoucími 

oddílů, trenéry a rodiči (na stěně je zajištěno přespání do neděle), kde bude představena 

a vysvětlena koncepce soutěžního lezení.  

 

Jednání se zúčastnili (prakticky do konce): za komisi: Marie Dichtlová, Marin Macek, za 

petiční výbor René Vandrovec, Jiří Babača, Zora Hradilová, za oddíly Jiří Černohous, za 

rodiče Dalibor Cibulka, Lenka Dvouletá, Jiří Slezák. 

 

Marie Dichtlová 

vedoucí komise soutěžního lezení mládeže 


