
RALLY Krkonoše 2009

V sobotu 21. b ezna se uskute nil 18. ro ník Memoriálu Jana
Zapletala, který se konal jako 5. závod Bergans eského poháru ve
skialpinismu a zárove  Ski Trab Mistrovství eské republiky.

V tradi ním termínu t etí b eznové soboty se uskute nil 5. závod Bergans eského
poháru ve skialpinismu 2009 a Ski Trab Mistrovství eské republiky pro rok 2009 a již
18. ro ník memoriálu Jana Zapletala, tedy nejstarší skialpinistický závod v echách. Na záv r
závodní sezony v echách se dostavilo celkem 74 závodník  v sedmi kategoriích
mistrovských – kadeti, kadetky, junio i, juniorky, muži, ženy, veteráni a dvou kategoriích
otev ených pro p íchozí, tedy open - muži i ženy. Organizáto i z po ádajícího Ski alp clubu
Špindler v Mlýn p ipravili pro závodníky dv  trat . Tra  A pro seniorské kategorie s délkou
16,5 kilometr  a p evýšením 1610 metr  a tra  B pro mládežnické a open kategorie s délkou
10 kilometr  a p evýšením 1055 metr . Trat  byly situovány v oblasti Medv dína, Labského
dolu a Míse ek.
           Po hromadném startu všech kategorií od sportovní haly Vojenské zotavovny na
Bed ichov , kde m li všichni závodníci zázemí, následoval 100 metrový b h bez lyží. Dále
závodníci stoupali po vodovodní sjezdovce, a tu po 500 metrech opustili a vystupovali lesními
pr seky na vrchol Medv dína. Po náro ném výstupu následoval nemén  náro ný sjezd, op t
lesními pr seky, na dno Labského dolu. Po povinném nandání pás  a p ipnutí lyží na batoh
pokra ovali závodníci v p ším výstupu lenitým terénem na lyžích na h eben s p evýšením
380 metr . \Pak po mén  náro ném sjezdu následoval sjezd lesními pr seky na cestu do
Kotelních jam s následným výstupem zp t na h eben. Zde se odd lovaly ob  trat . Závodníci
na trati A absolvovali kole ko Labský d l – h eben – cesta do Kotelních jam ješt  jednou.
Zatím co tra  B vedla již sjezdem p es Míse ky a vodovodní sjezdovku do cíle.

Vzhledem k tomu, že ve Špindlerov  Mlýn  bylo Mistrovství R, tedy vrchol závodní
sezony, objevily se zde všichni p ední závodníci eské špi ky ve všech závodních kategoriích.
Kvalitu závodu podpo il svojí ú astí slovenský závodník Peter Svatojánský, který v lo ském
roce vybojoval na mistrovství sv ta 5. místo v závod  na dlouhé trati.

Favorizovaný slovenský závodník hned po startu zaujal první pozici v závodním poli a
tu udržel až do samotného cíle. Do p lky závodu s ním držel krok domácí závodník Michal
Štantejský, pozd jší Mistr republiky.  Ten ale po technických problémech s pásy za al ztrácet.
Další favorit tohoto závodu Miroslav Duch již na za átku výstupu ve volném terénu po

edešlém onemocn ní vzdal. V kategorii žen p i neú asti Dity Formánkové byla jasnou
adeptkou na prvenství, a také obhájení mistrovského titulu, domácí závodnice Petra Bánská.
To také svým výkonem potvrdila. Ve veteránech s jasnou p evahou po celé trati zvít zil
Roman Kuczynski z T ince. V mladších kategoriích, kde je ú ast závodník  p i všech
závodech slabší, získali prvenství všichni p edpokládaní favorité.



Další a poslední závod Bergans eského poháru ve skialpinismu se koná 11.dubna ve
Vysokých Tatrách.

Pavel Jirsa
jirsa@hscr.cz;
www.horosvaz.cz

Výsledky:
Kadeti:
1. Švec Mat j                SAC Špindler v Mlýn 1:19:25
2. T šík Jan   Ski go Trojanovice 1:41:03
3. Sádlo Dominik   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:41:53

Kadetky:
1. Volfová Petra   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:41:14

Junio i:
1. Groh Radoslav   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:13:43
2. Fejfar Ond ej   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:15:56

Juniorky:
1. Grohová Karolína   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:38:33
2. Nekvintová Jana   AKLVK Alpine pro Ski Trab team 1:49:21

Ženy:
1. Bánská Petra   SAC Špindler v Mlýn 2:42:12
2. Smitková Martina   PSP klub kolob hu Plze 3:03:11

Muži:
1. Svatojánský Peter   SK www.skialpinizmus.sk 1:50:08
2. Štantejský Michal   SAC Špindler v Mlýn 1:55:23
3. Hepnar Jan   SAK HS Orlické hory 2:07:04

Veteráni:
1. Kuczynski Roman   TJ TŽ T inec 2:06:41
2. Hepnar Josef   SAK HS Orlické hory 2:14:22
3. Špa ek Ji í   SAK HS Orlické hory 2:15:48

Open muži:
1. Veselý Michal   P edm ice nad Labem 1:27:13
2: Chaloupský David   Outdoor team UHK 1:35:52
3. Hanyš Petr   Janské Lázn 1:36:51

Open ženy:
1. Mannová Michaela   Dv r Králové nad Labem 1:45:34
2. Chaloupská Pavlína  Outdoor team UHK 1:58:35
3. Hepnarová Lenka   SAK HS Orlické hory 2:16:33
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Mist i eské republiky pro rok 2009:

Kadeti:
Švec Mat j                    SAC Špindler v Mlýn

Kadetky:
Volfová Petra               AKLVK Alpine pro Ski Trab team

Junio i:
Groh Radoslav   AKLVK Alpine pro Ski Trab team

Juniorky:
Grohová Karolína   AKLVK Alpine pro Ski Trab team

Ženy:
Bánská Petra               SAC Špindler v Mlýn

Muži:
Štantejský Michal   SAC Špindler v Mlýn

Veteráni:
Kuczynski Roman   TJ TŽ T inec


