SPORT
Výsledky HAMROVSKÉHO PAVOUKA
Ve středu 29.12. 2010 se v bývalém hamrovském kině konal závod v lezení na obtížnost
HAMROVSKÝ PAVOUK, kterého se zúčastnili necelé dvě desítky lezců do 15 let.
Každý lezec absolvoval dvě cesty odjištěné shora. Nejmladší závodníci s obtížností 2-3
UIAA, ti nejstarší do 5 UIAA. U obou výkonů počítala rozhodčí body ( každý dosažený chyt
má trojí hodnocení ), jejichž součet určil pořadí na bedně. Z domácích hamrovských borců se
v kategorii předškolních dětí umístili shodně na prvním místě Zuzka Žáková a Martin
Machač.
V kategorii 1.- 2. třída pak vybojoval
v tvrdé konkurenci příchovických lezců
stříbro Honza Dědek. Za to kategorie 3.- 4.
třída byla plně v režii členů hamrovského
horokroužku – třetí místo i přes výrazný
výškový handicap pro Romana Svobodu,
druhá talentovaná Anička Těhníková a na
první místo dolezl v nových lezečkách od
Ježíška Tomáš Polášek.

V kategorii chlapci 6.- 7. třída absolvovali
lezci svůj první pokus na nové 9 metrů vysoké
stěně a protože žádný z nich nedolezl až do
topu ( poslední chyt ), tak se právě na této
cestě rozhodlo o konečném pořadí. První
místo Ondra Hujer, druhý Honza Kouble a
třetí David Němec. Také v kategorii stejně
starých děvčat padaly závodnice v horní části
stěny pod převisem, který už byl nad jejich
síly. Bronz tedy s velkou podporou svého
fanklubu získala Nela Tuhá, pro stříbro
dolezla Anna Žáková a zlato brala loňská
obhájkyně prvenství Anna Brůnová. Za
předvedené výkony byli všichni lezci
odměněni věcnými cenami, které věnovali společnosti SIZ, MAMMUT a WAKANTANKA.
Poděkování náleží všem závodníkům za excelentní výkony, sponzorům za štědrost a všem
pořadatelům za hladký průběh celé akce.
Honza Kuna

Terénní program sociální prevence Most k naději o.s.

Trápí Vás nebo Vaše blízké nějaký aktuální či dlouhodobý problém?
Nemůžete sehnat zaměstnání? Nemáte kde bydlet? Nemáte doklady?
Hrozí Vám exekuce či jiná existenční krize?
Pomůžeme Vám v okolí Liberce, Jablonce n.N. a České Lípy
Všechny služby jsou anonymní a bezplatné !!!
Nabízíme

 individuální poradenství a zprostředkování odborné pomoci
 pomoc při prosazování práv a zájmů
 pomoc při hledání bydlení
 pomoc se zprostředkováním pracovních nabídek, pomoc při sestavení
životopisu, pomoc s administrativními a úředními záležitostmi
 doprovod na úřady či k lékaři
 pomoc v jakékoliv životní nebo naléhavé krizi
 pomoc minimalizovat rizika u rizikového způsobu života (alkohol, drogy,
automaty, apod.)

Neváhejte nás kontaktovat:
TEL: LB: 725457258 , JB: 725457259,ČL:725457257
E-MAIL: ip1.Liberec@seznam.cz, ip1.Jablonec@seznam.cz,
ip1.CL@seznam.cz
www.mostknadeji.cz
SUDOKU

