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 V roce 2015 pracovala komise soutěžního skialpinismu ve čtyřčlenném složení. 

Členové komise jsou zástupci silných skialpinistických oddílů v ČR. Bohužel se nepodařilo 

domluvit zástupce za skialpinistické spolky na Moravě. V zimní sezoně v roce 2015 bylo 

cílem komise zajistit uskutečnění seriálu závodů Českého poháru ve skialpinismu, Mistrovství 

ČR, účasti reprezentantů na vybraných závodech Světového poháru a především účasti 

reprezentantů na závodech Mistrovství světa, tak jako v minulých sezonách.  

Český pohár se sestával ze šesti závodů, které byly vyhlášeny jako závody jednotlivců. 

Čtyři závody se konaly systémem start – cíl jednotlivců a dva jako Vertical. Do celkového 

hodnocení se započítávalo pět nejlepších výsledků. Na všech závodech byly vyhlášeny 

kategorie OPEN pro muže i pro ženy. Tyto kategorie slouží pro vyzkoušení si soutěžního 

skialpinismu i pro širokou veřejnost a potencionální zájemce o závodní skialpinismus. Obě 

kategorie byly hojně obsazeny. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích je možno 

shlédnout na stránkách svazu. Vyvrcholením závodní sezony bylo Skitrab Mistrovství České 

republiky jako již tradičně ve Špindlerově Mlýně. M ČR bylo zároveň jako finálový závod ČP 

podporované již tradičně silným partnerem. Celkové výsledky ČP v jednotlivých kategoriích 

je možno shlédnout na stránkách svazu. Z některých závodů se podařilo zajistit TV záznam do 

zpravodajství z regionů. Z M ČR byl pořízen cca 15 minutový záznam vysílaný na ČT sport. 

Nominace do reprezentačního družstva byla provedena na základě výsledků z předešlé 

zimní sezony. Do reprezentačního družstva byly nominováni v kategorii mužů osvědčení 

závodníci Michal Štantejský a Radoslav Groh. V kategorii juniorů byl nominován Dominik 

Sádlo do kterého komise vkládala velké naděje na úspěšné umístění neboť závodil již třetím 

rokem za juniory. Bohužel se Dominik ještě před sezonou zranil a do domácích ani 

mezinárodních závodů tak nezasáhl. Jako čtvrtý byl do reprezentace nominován nadějný 

kadet David Novák. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost na 

závody MS nominovat dalšího závodníka na základě dobrých výsledků při prvních závodech 

ČP. Tyto možnosti však nevyužila. Zprávy a výsledky z jednotlivých závodů Mistrovsví světa 

byly pravidelně aktualizovány na stránkách svazu. Závodů Světového poháru se nakonec 

nezúčastnil žádný reprezentant z důvodu finanční náročnosti Mistrovství světa. 

Koncem roku komise komunikovala se zástupci Slovenska a Polska o obnovení 

Středoevropského poháru ve skialpinismu na další sezonu v roce 2016 

Do dalších let si komise jako hlavní úkol ukládá získání nových zájemců o závodní 

skialpinismus v mládežnických kategoriích. Na konci roku se komise rozhodla z rozpočtu 

komise podpořit všechny závodníky v kategoriích kadetů a juniorů, kteří se v roce 2015 

zúčastnili závodů Českého poháru. Jako motivaci do dalších let dostali závodníci tréninkové 

pásy.   
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