
Komise závodního alpinismu  
 
předseda Pavel Jirsa 
  
V roce 2017 pracovala komise závodního skialpinismu ve tříčlenném složení. V zimní sezoně v roce 
2017 zajišťovala komise jako svoji prioritu konání seriálu závodů Českého poháru ve skialpinismu a 
Mistrovství ČR, dále účast reprezentantů na vybraných závodech Světového poháru a především 
účast reprezentantů na závodech Mistrovství světa v italském Transcavallo a zároveň spolupráci na 
uskutečnění závodů Středoevropského poháru (SEP).  
Český pohár v roce 2017 se skládal ze šesti závodů. Všechny vyhlášené závody se uskutečnily jako 
závody jednotlivců. V této sezoně sněhové podmínky přály a bylo možné uspořádat všechny 
naplánované závody. V rámci účasti na seriálu SEP byly do seriálu závodů Českého poháru zařazeny 
dva zahraniční závody. Jeden závod se konal začátkem zimy na Slovensku, kde byl zařazen závod 
Rally Červenec. Další zahraniční závod se konal naopak koncem sezony v Polsku – Memoriál 
Oppenheima. Pořádání dalších čtyř závodů zajistili tradiční organizátoři a závody se konaly systémem 
start – cíl jednotlivců na Dolní Moravě, na Bouřňáku, v Rokytnici nad Jizerou a ve Špindlerově Mlýně. 
Špindlerovský závod byl pořádaný také jako Mistrovství České republiky pro rok 2017. Do celkového 
hodnocení se započítávalo pět nejlepších výsledků, přičemž závody zařazené do série SEP byly v 
Českém poháru bodovány 1,5 násobkem ostatních závodů. 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 i v roce 
2017 hojně obsazeny. Vyvrcholením závodní sezony a finále Českého poháru bylo tentokrát na 
závodech v Polsku, kde byly také předány ceny vítězům Českého poháru 2017. Celkové výsledky ČP 
v jednotlivých kategoriích je možno shlédnout na stránkách svazu. Z některých závodů se podařilo 
zajistit TV záznam do zpravodajství i zpráv z regionů.  
Do Středoevropského poháru byly zařazeny závody jednotlivců. Za Českou republiku byl zařazen 
závod ve Špindlerově Mlýně. Další závody se uskutečnily na Slovensku - Rally Červenec. Finále 
Středoevropského poháru proběhlo v Polsku při Memoriálu Oppenheima.  
Nominace do reprezentačního družstva byla provedena na základě výsledků z předešlé zimní sezony. 
Do reprezentačního družstva byl nominován v kategorii mužů závodník Tomáš Lichý. V kategorii žen 
Lucie Luštincová a v kategorii juniorů David Novák jako osvědčený reprezentant z kategorií 
kadetských i následně juniorských. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost 
na závody MS nominovat dalšího závodníka na základě dobrých výsledků při prvních závodech ČP. 
Tuto možnost však nevyužila. V průběhu sezony se z reprezentace omluvila Lucie Luštincová pro 
přetrvávající zdravotní důvody. Na MS v italském Transcavallo podali reprezentanti stabilní výkony v 
rámci našich tréninkových možností.  


