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Extrémne lyžovanie – hodnotenie za sezónu 2008 
 

 

V odvetví extrémneho lyžovania a podobných akcií nepretekárskeho skialpinizmu prevládali 

predovšetkým individuálne akcie jednotlivých členov.  

 

Najmä v extrémnom lyžovaní ide o akcie, kde masovejšia forma nie je prakticky možná. Preto 

by bolo vhodné, aby samotní členovia, ktorí sa venujú týmto aktivitám, sa aktívne zapájali do 

prezentácie tohto športového odvetvia napr. cez web stránku a dali tak inšpiráciu a informácie 

ďalším záujemcom.   

 

Mnohé z uskutočnených akcií jednotlivými členmi dosahujú hodnotnú športovú úroveň, či už 

slovenského alebo aj európskeho významu. Zaostáva však aktivita jednotlivých členov 

o krátky report či článok z takýchto akcií a tak širšia skialpinistická verejnosť ako aj my nemá 

možnosť sa dozvedieť viac z tohto diania. Preto v krátkosti spomeniem pár aktivít, ktoré sú 

nám z tejto oblasti známe.  

 

Je na mieste v tomto hodnotení vyzdvihnúť ako aj športové výkony Mira Peťa a Rasťa Peťa 

predovšetkým vo V. Tatrách, tak aj ich informovanosť a spracovanie týchto akcií na web 

stránke Mira Peťa (http://climber.skialpfest.sk/index.php ).  

 

Takisto nemožno nespomenúť aj nováčikovský výkon v oblasti extrémneho lyžovania, nášho 

člena Romana Greguša, ktorý na česko – slovenskej mini expedícii (členovia Roman Greguš, 

Iva Filová a česi – Pavel Pospíšil a Marek Holubec) do Chamonix predviedol suverénne 

zlyžovanie Whymper kuloáru z Aiguille Verte (viac o tejto akcii na 

http://www.lezec.cz/clanek.php?key=6971 ).  

 

Z akcie Dolomity (zlyžovanie Sassongher a Sass Pordoi našimi členmi Peter Kováč a Iva 

Filová) je uverejnený článok na našom webe.  

 

Takýchto podobných aktivít a aktérov  by si tu zaslúžilo byť omnoho viac, bohužiaľ len 

o nich nie sme informovaní. Preto by sme boli radi, keby nám naši členovia v ďalšej sezóne 

poslali pár fotiek, krátky report či článoček z takýchto podobných akcií. A aby sme takúto 

aktivitu aj trochu motivovali, navrhlo sa na VZ ohodnotenie skialpinistických výkonov 

a extrémneho lyžovania na rok 2009. Kritéria a podmienky tohto ohodnotenia budú 

uverejnené pred začiatkom sezóny 2009.  
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