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Pierra Menta, Patrouille des 
Glaciers,Mezzalama, Tour du Rutor, 
Tournette source du Fier

1.Klasické preteky 



Klasické preteky

Všetky tieto 
preteky majú
povinne
technickú časť
tak vo výstupe 
(hrebeň, žľab na 
pešo s fixným 
lanom a pod.) 
ako aj v zjazde. 



Klasické preteky

Sú vynechané zo svetového 
pohára nakoľko nesplňajú
kritéria športového poriadku 
ISMC (veľké prevýšenie, 
viacdňové preteky).

O ich zapojení sa uvažuje v rámci 
rekonštruovaného Svetového pohára dvojíc 
prípadne nového svetového rankingu, 
nakoľko v súčasnosti neexistuje rozdiel (až
na nadmorskú výšku), medzi pretekmi 
jednotlivcov a dvojíc



Klasické preteky

Sú veľmi 
populárne medzi 
širokou športovou 
verejnosťou (na 
PDG štartuje až
1800 pretekárov), 
ale niekedy trpia 
neprítomnosťou 
celej svetovej 
špičky. 

Hľadá sa spôsob ako ich integrovať do svetového pohára a obohatiť ho tým.

Tieto mega preteky sú organizované mino chranených uzemí.



Výrazný posun nastal so zavedením svetového pohára a 
Majstrovstiev sveta v rokoch 2002 a 2004. 

Vznikli dve nove disciplíny : 
Vertikálny pretek a Štafety
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Vertikál má dlhú tradíciu hlavne v Taliansku, Rakúsku, Španielsku.

Pozitíva VP a Štafiet

Prevažne sa jedná o večerné preteky, priamo 
v lyžiarskom stredisku, kde si prídu skialpinisti 
zmerať rýchlosť a stretnúť sa. 
Je to zároveň ideálny spôsob ako ukázať
preteky aj nováčikom.

Úradujúci Majster sveta Stéphane Brosse 
založil tohto roku v spolupráci s Národným 
parkom BAUGES sériu večerných pretekov, 
ktoré sa tešia veľkej obľube. 

Preteky na Štrbskom Plese si tiež už získali 
svoju obľubu a sú prikladným vzorom 
spolupráce organizátora a Národného parku 
(TANAP).



Obe disciplíny si našli svoje miesto medzi pretekármi a priaznivcami.

Pozitíva VP a Štafiet

Štafety majú dnes 
nenahraditeľné miesto na 
Majstrovstvách sveta. 
Divácky sú to veľmi 
zaujímavé preteky.

Každá krajina sa môže 
zapojiť.

Je to veľmi jednoduchý 
spôsob ako zainteresovať
všetky zúčastnené kategórie 
aj nováčikov. 
Dopad na životné prostredie 
je takmer neexistujúci.



Aj preteky jednotlivcov a dvojíc 
sa sťahujú do blízkosti 
lyžiarskych stredísk z 
nasledujúcich dôvodov: 
Zvýšiť dostupnosť pre 
divákov a média
Zvýšiť bezpečnosť (hlavne 
na MS nie všetky krajiny 
sú rovnako technicky 
zdatné)
Zabezpečiť lepšie finančné
krytie
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Kvalita preteku tým nemusí utrpieť (viď príklad Svetového 
pohára v Jasnej, ktorý bol ohodnotený pretekármi ako 
najkrajší pretek sezonny)

Aj Pierra Menta sa organizuje v blízkosti strediska čo jej 
umožňuje mať návštevnosť okolo 6000 návštevníkov. 

Navyše, tieto zóny sú poväčšine vyňaté z pásma ochrany 
prírody. 

Pohyb tak pretekárov, ako aj divákov je kontrolovaný a 
koncetrovaný na vopred dohodnutom území.
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Veľmi obmedzený počet 
pretekárov, aj keď sa trošku 
zvyšuje, hlavne v 
katégóriach B

Obmedzený počet pretekov

Neexistujúce vyhovujúce 
finančné zázemie a tradícia

Dôraz na ochranu prírody

Slovenské špecifiká



Pohyb v Národných Parkoch
Dôraz na spoluprácu s 
ochranármi a vymedzenie 
pohybu na základe 
vzájomného dohovoru 

príklad vo VT Štrbske pleso, 
Skalnatá doline, Žiarska
dolina, areál Babky, Malá a 
Veľká Studené Doliny–
vytýčenie pretekárskeho areálu 
vyplynulo z historického 
pohľadu a vývoja.

Ochrana Prírody



Aj napriek tomu, že skialpinizmus 
je vytrvalostný šport, 
zrýchluje sa. Dnešný 
špičkový pretekári sú hlavne 
rýchli.

Príklad ? Majster sveta vo VP je 
zároveň aj Majster sveta v 
preteku dvojíc

Nové formy pretekov si našli 
svojich priaznivcov a rýchlo 
sa rozvíjajú.

Spoločná existencia všetkých 
druhov je nielen žiaduca ale 
aj nevyhnutná. 

Vo svete to funguje.

Záver



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ
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