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V zimní sezoně 2012 se komise závodního skialpinismu zabývala především uspořádáním SCARPA 
Českého poháru ve skialpinismu 2012. Součástí celého poháru bylo celkem sedm závodů. Šest závodů 
bylo pořádáno systémem start – cíl a jeden závod se uskutečnil jako vertical. Všech sedm závodů bylo 
vyhlášeno jako závod jednotlivců. Při všech závodech byla  vyhlášena kategorie „open“, jak pro muže, 
tak pro ženy. Kategorie „open“ je pro širokou veřejnost a má za cíl přilákat potencionální zájemce z řad 
široké veřejnosti a ukázat co závodní skialpinismus představuje. Závody start – cíl v Krušných horách a 
ve verticalu v Rokytnici nad Jizerou se uskutečnily jako nominační závody pro zařazení do reprezentace. 
Závod v Janských Lázních NTP byl zařazen do Středoevropského poháru. Mistrovství ČR bylo ve 
Špindlerově Mlýně. Vyhlášení výsledků celého seriálu závodů ČP proběhlo v prodejně SCARPA 
v Praze.  

Komise se podílela na uspořádání Středoevropského poháru, který byl již tradičně složen ze závodů 
v Polsku, na Slovensku a V Čechách. Zároveň všechny tyto závody byly součástí SCARPA Českého 
poháru.   

První dva závody SCARPA Českého poháru se uskutečnily jako nominační závody pro vyhlášení 
reprezentace na sezonu 2012. Reprezentanti se zúčastnili ME ve francouzském Pelvoux. Na tomto 
šampionátu si nejlépe vedl Dominik Sádlo, který po sérii udělení trestných minut obsadil v kategorii 
kadetů dvě čtvrtá místa a ve verticalu získal dokonce stříbrnou medaili.V seniorské kategorii si nejlépe 
vedl Michal Štantejský, který se umisťoval kolem 18. místa ve všech závodech, kterých se na ME 
zúčastnil. Část reprezentantů vyjela na dva závody Světového poháru. První závod se uskutečnil 
v Andoře. Dominik obsadil ve své kategorii třetí místo v závodě jednotlivců. Při druhém závodě SP v Itálii 
navázal na výborné umístění z Andory a obsadil také třetí místo. V celkovém hodnocení SP obsadil 
vynikající třetí místo. 

Seriál závodů ČP se koná i v roce 2013. Z plánovaných závodů proběhly v době uzávěrky bulletinu již 
dva a celý seriál vyvrcholí mistrovským závodem Špindlerův mlýn – Krkonoše na konci března. Závody 
Středoevropského poháru se v roce 2013 nekonají, důvody jsou především finanční a organizační.  

Reprezentační družstvo na závodní sezónu v roce 2013 je čtyřčlenné a jeho členové se již zúčastnili 
MS, které se konalo v Pelvoux. Nejlépe se umístila Petra Volfová (9. místo v závodě jednotlivců) a junior 
Dominik Sádlo (10. místo v závodě jednotlivců).  

 


