ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

SKIALP SPRINT BÍLÁ 2016
Dne 9.1.2016 se uskutečnil II. ročník mezinárodních skialpinistických závodů ve sprintu – SKIALP SPRINT
BÍLÁ 2016. V letošním roce byl závod premiérově zařazen jako I. kolo českého poháru, I. kolo
slovenského poháru a také jako I. kolo středoevropského poháru.
I když byly propozice k závodu známy přibližně týden před samotným závodem, byl závod velmi
kvalitně obsazen. Za všechny jmenujme alespoň nejlepší polskou závodnici Annu Figuru (KW
Zakopane), či v současnosti nejlepší slovenské skialpinisty v ženské i mužské kategorii, Zuzanu
Dudášovou (Skialpinista.sk) a Jozefa Hlavča (Dynafit). Pořadatelé postrádali pouze silnější zastoupení
z České republiky. Celkem se tedy přihlásilo 61 závodníků z České republiky, Slovenské republiky,
Polské republiky a Španělska. Závody byly dobře zorganizovány, závodníci měli k dispozici vyhřívanou
šatnu a občerstvení.
Nákres tratě, viz. níže.
Muži, ženy, junioři a kadeti startovali v samostatných kategoriích, avšak juniorky, kadetky a ženy open
byly sloučeny do jedné kategorie. Ke sloučení došlo i v případě kategorií veteráni a muži open.
Vyhlašovány však byly všechny kategorie samostatně.
Závody byly odstartovány v 19,00 hod. kvalifikačními rozběhy. Složení kvalifikačních rozběhů se
losovalo a o účasti a nasazení v hlavní soutěži, rozhodoval čas. V případě mužské kategorie se do
hlavního závodu probojovalo 20 závodníků, z 23 zúčastněných. Následovaly 4 čtvrtfinálové rozběhy po
5 závodnících. Z každého rozběhu postoupili 3 nejrychlejší závodníci do semifinále. Z každého ze dvou
semifinálových rozběhů postoupili 3 do finále. Finálové výsledky, viz. níže.
Žen, již po sloučení kategorií, se kvalifikace účastnilo celkem 11. Do hlavní soutěže postoupilo 10
nejrychlejších ženy. Následovaly 2 semifinálové rozběhy po 10 závodnicích. Z každého rozběhu
postoupily do finále 3 nejrychlejší. Finálové výsledky, viz. níže.
Kategorie juniorů, kadetů a veteránů, s nimiž současně startovala také kategorie muži open, prošly
kvalifikací, semifinále a závěrečným finále.
Finále závodu mužů, tedy závěr celého večera proběhlo v 22,00 hod. Vyhlášení výsledků pak ve 22,30.
Kompletní výsledku závodů jsou k dispozici zde: http://vysledky.timechip.cz/#2016/7

Výsledky do 3 místa
Kadeti 15-17
#
St
1
37
2
20
3
35

Jméno
Wojciechowski Krzysztof
Marcinek Marco
Rzasa Francizsek
1999

Ročník Tým/Bydliště
1999 TKN Tatra Team
1999 Dětva
TKN Tatra Team

Stát
POL
SVK
POL

Cíl
00:05:57.50
00:06:00.50
00:06:41.89

Junioři 18-20
#
St
1
11
2
24
3
48

Jméno
Novák David
Legaszewski Marek
Bujnak Martin

Ročník
1998
1996
1996

Tým/Bydliště
Skialpin klub HS OH
KW Gliwice
Malino Skialp Team

Stát
CZE
POL
SVK

Cíl
00:05:51.50
00:06:20.50
00:07:17.30

Muži 21-39
#
St
1
16
2
4
3
14

Jméno
Hlavčo Josef
Siarnik Jakub
Danko Matúš

Ročník
1985
1994
1988

Tým/Bydliště
Dynafit
SK Žiarska dolina
Skialp Bobrovec SkiTrab Team

Stát
SVK
SVK
SVK

Cíl
00:05:15.89
00:05:17.70
00:05:40.70

Veteráni 40+
#
St
1
51
2
10
3
28

Jméno
Brncal Pavel
Novák Petr
Pochobradský Jan

Ročník
1976
1967
1975

Tým/Bydliště Stát
Malino Skialp Team
Skialpin klub HS OH
Skialpin klub HS OH

Cíl
SVK
CZE
CZE

Odstup
00:06:20.80
00:06:37.70
00:06:46.70

Juniorky 18-20
#
St
Jméno Ročník Tým/Bydliště Stát
1
43
Brzeska Ewa
1998 TKN Tatra Team

Cíl
POL

Odstup
00:07:49.50

Ženy 21+
#
St
1
32
2
59
3
25

Jméno
Figura Anna
Dudášová Zuzana
Januszyk Iwona

Ročník
1990
1980
1992

Stát
POL
SVK
POL

Cíl
00:06:15.30
00:07:01.00
00:07:26.39

Open Muži
#
St
1
49
2
56
3
50

Jméno
Pelach Miloš
Sobek Lumír
Misiak Michal

Tým/Bydliště
Malino Skialp Team
Dobratice
Malino Skialp Team

Stát
SVK
CZE
SVK

Cíl
00:06:54.00
00:07:17.30
00:07:34.80

Ročník
1978
1975
1976

Tým/Bydliště
KW Zakopane
Skialpinista.sk
KS KANDAHAR

Vyjádření závodníků:
Jozef Hlavčo, Dynafit

1.místo, kategorie MUŽI ELITE

Pretekársky skialp za posledné roky zaznamenal výrazný progres, v rámci ktorého sa vyprofilovala aj
disciplína šprint, ktorá bola práve v Bílej v Beskydách prvý krát zaradená do Stredoeurópskeho pohára.
Moja prvá účasť na podujatí tohto charakteru bola sprevádzaná zmiešanými pocitmi, avšak kvalitne
pripravené zázemie a technicky zaujímavá trať ma hneď vtiahli do pravého športového zápolenia. Na
samotnej trati rozhodovali zručnosti s materiálovým zaobchádzaním a najmä chladná hlava. V hlavnej
kategórii Muži-A konečná finálová šestica musela prejsť cez kvalifikáciu, štvrťfinále a semifinále, počas
ktorých sa taktizovanie so silovo vytrvalostným potenciálom rozhodne vyplatilo. V napínavom finále
som zviedol veľký súboj s talentom Jakubom Šiarnikom, ktorého som predbehol až v záverečnej časti
stúpania. Myslím si, že podobné skialpové podujatia môžu pozitívne vplývať na propagáciu tohto
zimného športu.
Jakub Šiarnik, SK Žiarska dolina

2.místo, kategorie MUŽI ELITE

Šprint je pevnou súčasťou podujatí Svetové pohára alebo aj ME, na ktoré sa tento rok chystá aj
Slovenská reprezentácia. Zručnosti v technike potrebné na túto disciplínu sa dajú samozrejme trénovať
aj mimo súťaže, ale v prípade šprintu na 100 % platí, že pretek je najlepší tréning, v ktorom sa naplno
prejavia všetky nedostatky. Hlavne preto oceňujem možnosť zašprintovať si aj v rámci kalendára
Slovenského či Stredoeurópskeho pohára. Šprint v Bílej svojimi parametrami naozaj pripomína trate
na pretekoch najvyššej úrovne, čo v kombinácií s veľmi dobre zvládnutou organizáciou a kvalitnou
konkurenciou vyústilo v skvelý pretek, na ktorý rád prídem aj o rok s cieľom vylepšiť 2. miesto...

Matúš Danko, Skialp Bobrovec SkiTrab Team

3.místo, kategrie MUŽI ELITE

Pretek v Bílej hodnotím za veľmi vydarený. Trať bola o čosi dlhšia ako býva na svetových podujatí, ale
v konečnom dôsledku mi to vyhovovalo, na koľko nie som výbušný typ. Stanoviská aj trať boli
pripravené super. Priznám sa, že nie som až taký fanúšik takýchto pretekov ale myslím si, že pre divákov
aj pretekárov je to zaujímave spestrenie a pretekár na vrcholovej úrovni musí byt komplexný. Na
samotnom preteku som moc netaktizoval a to bolo trošku vidno vo finále kedy som tých síl už mal
menej, ale o tom sú preteky. Organizátorom ďakujeme za pekné preteky a tešíme sa na rok. :))

Zuzana Dudášová, Skialpinista.sk

2.místo, kategorie ŽENY ELITE

Na zahájenie skialpinistickej sezóny bol na výber domáci večerný funcupový pretek Noc tuleních pásov
vo Valčianskej Doline alebo Skialp šprint v Bílej. Rozhodla som sa pre Skialp šprint v Bílej, nakoľko pretek
bol zaradený do SEP,ČP a SP. Týmto sa dalo predpokladať stretnutie elitných pretekárov z Česka,
Slovenska a Poľska. Myslím že v prípade mužskej kategórie sa to aj potvrdilo, u žien mi chýbala
konkurencia českých pretekárok. Výber miesta resp. trate na uskutočnenie preteku takéhoto typu bol
výborný. V trati boli zaradené všetky technické prvky v porovnaní so šprintom vo svetových pohároch,
dokonca ešte traverz lesom a skok na záver slalomu boli príjemným spestrením šprintu. Organizačne
bol pretek zvládnutý na vysokej úrovni, nechýbala teplá šatňa na prezliekanie či jedlo po preteku,
taktiež dobrá hudba na oživenie. Pripomienky by som mala len k časovému harmonogramu preteku,
štart o 19.00 večer sa mi zdá neskoro na takýto typ preteku. Chýbala tiež nejaká maličkosť ako
upomienkový predmet , nebýva to všade, ale nakoľko pretek mal váhu SEP by som to čakala.

Ďakujem a som rada že sa takého preteky organizujú, kde si pretekári môžu detailne precvičiť techniku
prezúvania, ktorá je určite prínosom aj pre ďalšie typy pretekov v skialpinizme.

Petr Novák, Skialpin klub HS Orlické Hory

2. místo, kategorie Veteráni

Jsem rád, že se to povedlo a že jste to nevzdali, když podmínky nebyly ideální. Škoda že se mě asi něco
dostalo při tom běhu do žlábku na vázko a nešlo mě zacvaknout. Tam jsem byl ještě první. Jinak vše
bylo super.

Trať
Kvůli podmínkám došlo ke sloučení tratí do jedné.

