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Pred víÈazn˘m zjazdom buchta ako doping 
Po 3. roãníku MEDISKIALP-u – celoslovensk˘ch pretekov zdravotníkov v skialpinizme a 1. roãníku memoriálu Karola Javorského

Vpredpovedi vysokohor-
ského poãasia na po-

sledn˘ februárov˘ víkend
sa meteorológovia sekli.
Podºa nich malo byÈ pekne
a slneãno. Ich vízii som
drÏal palce, lebo predchá-
dzajúce roãníky MEDI-
SKIALP-u boli poznaãené
hust˘m sneÏením, prud-
k˘m vetrom a veºk˘m mra-
zom, pri ktorom jemn˘ me-
chanizmus fotoaparátu za-
m⁄zal a nepomáhalo ani
otepºovanie vlastn˘m te-
lom – objektív sa zas rosil.
Teplo, vlastne zima bola
pod zasypan˘m Chopkom
taká akurátna – zopár stu-
pÀov pod nulou, no zo sln-
ka sa vykºula zamraãená
obloha a hmla, akoby zra-

zu v predhorí Nízkych Tatier vetrali
v‰etky práãovne. Obrovské mlieãne
chuchvalce nárazov˘ vietor pre-
vaºoval po svahoch Chopka a tam,
kde pred pár minútami bola sivá
stena, zrazu sa z nej vynoril nápro-
tivn˘ svah. A naopak.

Takéto vrtkavé prírodné kulisy
znároãÀovali aj 3. roãník pretekov
skialpinistov – zdravotníkov, kto-
r˘ch sa v najväã‰om slovenskom
lyÏiarskom raji v Jasnej, v stredisku
Chopok-juh, zi‰li vy‰e tri desiatky.
Garantom vy‰e metrovej vrstvy
snehu, pokiaº ho nárazov˘ vietor
nesfúkal, bol sv. Peter; o v‰etko
ostatné – a bolo toho viac ako ne-
úrekom – sa uÏ tradiãne postarala
MUDr. Katka Belicová so ‰tábom
zanieten˘ch dobrovoºníkov, nad-
‰encov tohto krásneho zimného
‰portu. Jeho základom sú skialpi-
nistické lyÏe. V porovnaní so zjazdo-
v˘mi sú odºahãené a majú ‰peciálne
viazanie. UmoÏÀujú nielen chodiÈ ãi
behaÈ v prudkom svahu - na sklzni-
cu sa nalepí syntetick˘ stúpací pás
(pôvodne bol zo srsti tuleÀa), no po
jeho odlepení  a prepnutí viazania
sa menia na zjazdovky. Trasa prete-
kov viedla po severnom a juÏnom
svahu Chopku. ·tart bol pri hoteli
Kosodrevina a súãasÈou pretekov
bol meran˘ úsek v stúpaní s pre-
v˘‰ením 300 m. Potom sa pretekári
„po vlastnej osi“ premiestnili cez
·irokú dolinu na Kamennú chatu,
kde bol zasa ‰tart meraného zjazdu
s cieºom pri Kosodrevine. âasov˘ li-
mit na absolvovanie celej trasy
s celkov˘m prev˘‰ením 880 m bol
4,5 hodiny. DodrÏali ho v‰etci, nik
zo ‰tartujúcich sa nevzdal; aj t˘mto
gestom si pretekári – kolegovia
uctili pamiatku svojho kamaráta
Karola Javorského, ktor˘ tieÏ milo-
val ‰port a hory. Jeho mlad˘ Ïivot
vyhasol pri páde vrtuºníka bansko-
bystrickej leteckej záchrannej sluÏ-
by 2. januára 2006, ktor˘ mal trans-
portovaÈ pacienta na ÈaÏkú operá-
ciu.

Stranu pripravil ªudovít Záreck˘

Pri ‰tarte jed-
nej z prv˘ch
pretekárok
(na snímke
MUDr. Jana
·ulajová
z banskobys-
trickej
Polikliniky)
spred hotela
Kosodrevina
bola viditeº-
nosÈ e‰te
dobrá...

... ale ãím
vy‰‰ie skialpi-
nisti vystupo-
vali, pribúda-
la hmla
a siln˘ nára-
zov˘ vietor.

PrekonávaÈ
nástrahy trate
i únavu po-
máhali prete-
károm aj Ïiãliví
diváci popri
tratiach.
Zásluhou naj-
mä dua rap-
káãov k naj-
hluãnej‰ím
patrili
Zuzka
Rosinská
(vºavo)
z Detskej
fakultnej
nemocnice
a Barborka
Ludvová
z FNsP F. D.
Roosevelta
Banská
Bystrica.

·tartérka Ivanka Petranová a Elena Tomanová zo spoloãnosti ALGE Petran,
ktorá veºmi operatívne spracovávala priebeÏné v˘sledky z v˘stupu a zo zjaz-
du. Koneãná v˘sledková listina v‰ak vyvolala rozpaky. Martinãan Peter Blaho
suverénne vyhral v˘stup, a hoci v zjazde bol aÏ deviaty, súãtom oboch ãasov
a‰piroval na prvenstvo. Celkovo v‰ak skonãil ‰iesty, lebo koneãné poradie sa
prepoãítavalo podºa ãasov˘ch koeficientov...

V cieli e‰te ãakala
pretekárov úloha
osvojiÈ si techniku
vyhºadávacieho
lavínového prístroja.
Trpezliv˘m in‰trukto-
rom bol Peter
Kraãmer (druh˘
zºava) zo spoloãnosti
U 100, ktorá dováÏa
lavínové vyhºadá-
vaãe, lopaty i sondy
od americkej firmy
BCA.

Únavu po pretekoch
úspe‰ne pomáhali
zo svalov
vyhnaÈ peãené
prasiatka a aj
veãerné posedenie
s country muzikou. 

Katka Belicová, du‰a
MEDISKIALP-u, stíhala
v‰etky organizaãné
povinnosti, ktor˘ch
mala neúrekom. A po-
pri tom e‰te aj zvíÈazila
v kategórii Ïien, no na
chrbát sa jej pozerali aj
takmer dve desiatky
muÏov... A to sa pred
‰tartom du‰ovala, Ïe
nemá toºko natrénova-
né ako vlani. Na sním-
ke blahoÏelá skvelému
zjazdárovi urológovi
Markovi Chudému,
víÈazovi muÏskej
kategórie. Ten sa zas
priznal, Ïe ho „odpáli-
lo“ prudké stúpanie
po ‰tarte, i to, Ïe poãas
v˘stupu nejedol;
no zachránila ho vraj
buchta, ktorú si dal
pred zjazdom.

V˘sledky

MEDISKIALP-u

2007
MuÏi:
1. M. Chud˘ (FNsP B. Bystrica) 124 bodov 

2. M. Vrbick˘ 266 

3. T. âervenka (obaja ATE Poprad) 267 

4. Vl. âalkovsk˘ (MFN) 272 

5. J. Janíãek 285 

6. P. Blaho (MFN) 332

Îeny:
1. K. Belicová (FNsP B. Bystrica) 398 

2. D. Turlíková (C.A.P. Pre‰ov) 780 

3. J. ·ulajová (Poliklinika B. Bystrica) 1281
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