
Petice za rozdělení závodů regionálního Tendon Cupu na českou a moravskou 

sekci 

 

Adresát: 

Český horolezecký svaz 

Komise soutěžního lezení mládeže 

Zátopkova 100/2  

160 17 Praha 6 - Břevnov 

 

Vážená paní předsedkyně, vážení členové komise,  

my, níže podepsaní, Vás, prostřednictvím této petice žádáme, abyste přehodnotili změnu koncepce 

v pořádání závodů pro začínající mládež – regionální Tendon Cup. 

Ke změně došlo na konci roku 2011 a v platnost vešla nová koncepce 1. 1. 2012. Jelikož regionální 

Tendon Cup vnímáme jako možnost začínajících a mírně pokročilých lezců z řad mládeže k porovnání 

svých schopností s ostatními, hodnotíme některé změny, jako posun k lepšímu – např. reorganizaci 

rozdělení věkových kategorií či přesun prvních třech závodníků každé kategorie do Českého poháru. 

Tyto změny umožnili rovnější měření sil či snahu zlepšovat se. 

Nicméně některé změny vnímáme jako odklon od idejí podpory aktivit začínající lezecké mládeže a na 

tyto skutečnosti chceme touto peticí reagovat. 

Takovou změnou je sloučení závodů v Čechách a na Moravě. Některá místa, která byla vybrána za 

pořadatele, jsou pro moravské oddíly těžko dostupná veřejnou dopravou – např. Sobotka. Totéž 

samozřejmě platí i obráceně pro závodníky z Čech u některých závodů pořádaných na Moravě. Pokud 

chce oddíl vyslat závodníky na takové závody, musí naplánovat vícedenní zájezd, což zvyšuje finanční 

náročnost – na dopravu, ubytování, stravování. 

Pohled do startovní listiny letošního regionálního Tendon Cupu jasně odhaluje, že většinu závodů 

objede cca prvních 15 závodníků v každé kategorii, zbytek závodníků je z místa konání či přilehlého 

okolí. 

Argument, že se počítají 4 nejlepší výsledky, odmítáme, neboť podle našeho názoru odporuje tento 

argument snaze nabídnout mládeži co nejvíce závodů. 

I další argument, a to zájem závodníků (bojujících o umístění v regionálním seriálu) o závod v "druhé 

části republiky", aby si mohli srovnat svou úroveň i se závodníky napříč republikou nepovažujeme za 

opodstatněný, neboť nikdy v minulosti nebyly závody závodníkům z "druhé části republiky" uzavřeny 

a tito závodníci byli vždy vítáni. Nelze ani zapomenout na fakt, že pro srovnání výkonnosti napříč 

republikou je zde vedle regionálního Tendon Cupu i Český pohár mládeže. 

Navrhujeme tedy návrat k modelu rozdělení závodů na Český regionální a Moravský regionální 

Tendon Cup a ušetřené prostředky investovat do organizace více závodů v jednotlivých regionech. 

 

 



Dále také požadujeme, aby podstatné změny v organizaci lezeckých závodů byly konzultovány s 

trenéry ještě před tím, než o nich bude rozhodnuto s konečnou platností. 

 

V Lipníku nad Bečvou, 2. Listopadu 2012 

 

 

Petiční výbor: 

René Vandrovec, HO SVČ Lipník nad Bečvou, 751 22 Osek nad Bečvou 1 

E-mail: rene.vandrovec@hotmail.cz 

 

Zora Hradilová, HO SVČ Lipník nad Bečvou, 753 54 Radotín 47 

E-mail: zorkahrad@seznam.cz 

 

Jiří Babača, HO Příbor, Dolní Těšice 34, 753 53 

E-mail: Jiri.Babaca@seznam.cz 
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Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice „ za rozdělení 

závodů regionálního Tendon Cupu na českou a moravskou sekci “ 
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