21 listopada 2009 r. odbyła się IV edycja rzeszowskich zawodów bulderowych
organizowanych przez Rzeszowski Klub Wysokogórski. Zawody zapoczątkowane na ścianie
zbudowanej w kościele O/Saletynów w Rzeszowie (stąd nazwa zawodów) przeniosły się w tym roku
do nowo wybudowanego obiektu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego, nad którego
udostępnieniem pracowało środowisko rzeszowskie od kilku miesięcy. Prace wykończeniowe trwały
do ostatniej chwili, szczęśliwie kończąc się przed zawodami.
Z roku na rok frekwencja, jak i zasięg regionalny
imprezy rośnie. W tym roku na starcie stanęło 82
zawodników, w tym dziesięć Pań. Najliczniejszą grupę oprócz
przedstawicieli gospodarzy stanowili zawodnicy z Lublina
oraz Krakowa. Stawił się i też dotychczasowy zwycięzca
trzech edycji, członek RKW, Adam Zawadzki z Sanoka.
Aby dostać się do finału należało zmierzyć się z
dziewiętnastoma przystawkami, często siłowymi i
parametrycznymi. Na każdej przystawce można było zdobyć
„bonus” za 1 punkt oraz 3 punkty za „top”. Najbliżej
pokonania wszystkich przystawek był faworyt imprezy,
wymieniony wcześniej Adam Zawadzki, który zgromadził 57
punktów w eliminacjach nie dając rady w pełni jedynie
dwóm problemom. Z racji na ilość zawodniczek, klasyfikacja
Pań została ustalona po eliminacjach, w których brały udział
wspólnie z mężczyznami … zresztą wielu wyprzedzając.
Eliminacje wyłoniły ośmiu najlepszych zawodników,
którzy w finałach musieli zmierzyć się z czterema sytymi
baldami. Punktowany był każdy utrzymany przechwyt, więc
warto było walczyć do samego końca. Najwięcej świeżości po
eliminacjach zachował Piotr Ginszt, który był bliski pokonania
dwóch problemów, a przejście przez niego crux-a na baldzie po oblakach zakończyło się gromkimi
brawami kibiców i wyprzedzeniem w punktacji pozostałych zawodników. Ponieważ kilku
zawodników miało identyczną ilość punktów w finale, końcowa klasyfikacja uwzględniała wyniki z
eliminacji, co wystarczyło do ustalenia właściwej kolejności, którą poniżej podajemy:

Panie (klub, miasto):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Natalia Terlecka (Kraków)
Ola Weber (Kraków)
Anna Juszczyk (ŚKA, Kielce)
Paulina Kalandyk (RKW, Rzeszów)
Aleksandra Mrozek
Aneta Piskulak (ŚKA, Kielce)
Panowie (klub, miasto):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piotr Ginszt (Korona Kraków, Lublin)
Adam Zawadzki (RKW, Sanok)
Arkadiusz Smaga (Lublin)
Mateusz Prokop (RKW, Rzeszów)
Michał Ginszt (Skarpa, Lublin)
Paweł Pietrzak (Kotłownia, Lublin)

Po trwających godzinę zmaganiach
finałowych odbyło się uroczyste wręczenie
nagród, które możliwe było dzięki
finansowemu wsparciu Urzędu Miasta
Rzeszowa oraz dodatkowym nagrodom
przekazanym przez sklep wspinaczkowy
Afma oraz sklep internetowy Redpoint.
Ponieważ do tradycji już należy
afterparty na zakończenie zawodów, to i w
tym roku zawodnicy i organizatorzy
przystąpili do wspólnych zmagań w klubie
Metro Stacja Caffe, które ufundowało
bezpłatne wejściówki dla uczestników
imprezy. Ostatni przyjezdni zawodnicy
opuścili Rzeszów w późnych godzinach
południowych dnia następnego, mając dzięki
temu okazje po raz kolejny zakosztować przygotowanej dla nich przez Organizatora zupy
pomidorowej.
Liczne zdjęcia z zawodów można znaleźć na podanych poniżej stronach internetowych:
1.
2.
3.
4.

http://www.flickr.com/photos/29428833@N04/sets/72157622742827147/with/4130936874/
jaro-photo.blogspot.com
http://montania.pl/strona-27-Galeria.htm-kat=228
http://scianka.nazwa.pl/zdjecia/g0911_tower_rzeszow/index.html

Organizator składa serdeczne podziękowania dla sponsorów, zawodników oraz wszystkich osób,
które angażowały się w organizację przedsięwzięcia. Zapraszamy za rok.

