
Zápis zo stretnutia reprezentácie v skialpinizme 

 

Miesto stretnutia:  CVČ Lienka Liptovský Hrádok, J.D. Matejovie 544, Liptovský Hrádok, 18:00 SEČ

  

Prítomní:      Simona Triznová     simonatriznova@zoznam.sk 

                       Michaela danková  miskadankova@zoznam.sk 

                       Jozef Hlavčo             jozo.hlavco@gmail.com 

                       Matúš Danko            mato1918@azet.sk 

                       Mišo Jokl                   michaljokl@gmail.com 

                       Laštík Juraj                lasto@centrum.sk 

                      Svätojánsky Peter     svato@censtum.sk 

 

Za SR SSA:    Igor Žiak                     igor.ziak@gmail.com 

 

Prítomní sa dohodli pre nepodpisovanie reprezentačnej zmluvy pre sezónu 2009/2010. Komunikácia 

medzi členmi reprezentácie a SR SSA bude prebiehať  konštruktívne, vecne  s cieľom šírenia dobrého 

mena slovenského pretekového skialpinizmu. Tento prístup je veľmi demokratický a vyžaduje si od 

všetkých zúčastnených strán vysokú mieru fair play! 

 

 

Ciele jednotlivcov v pretekovej sezóne 2010: 

Sväťo – PM, MS, PDG (Sväťo,  Ďuro, + ?) 

Ďuro – MS, PM, PDG (Ďuro, Sväťo, + ?) 

Maťo- MS, PM 

Mišo – MS, PM, 

Simča – SP, SEP, MS, PM 

Miška – SP, SEP, MS, PM, 

Jožo - MS 
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Prítomní zaviazali SR SSA prostredníctvom osoby Igor Žiaka k nasledujúcim úlohám: 

 

Zistiť a stanoviť podmienky pre záujemcu o „ISMF“ licenciu, v SR SSA prebrať spôsob akým sa aj 

nečlen reprezentačného družstva bude môcť zúčastniť pretekov svetového pohára, MS, a pretekov 

s licenciou ISMF. 

Zistiť a konzultovať (reprezentačné tímy FR, CH, ITA,  + Andre Dugit – technický riaditeľ ISMF) návrh 

nominačných kritérií pre budúce sezóny.  

ISMF pravidlá pretekania v skialpinizme sa menia a preto SR SSA   odporučí  pre sezónu 2011 

zavedenie pravidiel ISMF v SP a SEP. Včas (už túto sezónu) bude informovať všetkých členov 

o potrebe zavedenia, uverejní na webe www.skimountaineering.sk výklad pravidiel ISMF. 

Prítomní  sa dohodli, že nominačnými pretekmi na Majstrovstvá sveta 2010 budú  preteky 

Slovenského pohára v Krížnej (23.1.2010) a preteky SEP+SP v Jánskych Lázňach (30.1.2010). Po týchto 

pretekoch sa opäť uskutoční stretnutie kde SR SSA spolu s pretekármi preberie a určí počet, kategóriu 

a pretekárov, ktorí budú reprezentovať  Slovenskú republiku na MS v Andore. Na stretnutí sa 

dohodneme akou formou bude tento výjazd financovaný, do akej miery a podľa akého kľúča sa budú 

určité položky financovať, preplácať. V prípade, že sa bude dobrou formou prezentovať aj niekto 

z dnes neprítomných tento fakt SR SSA zoberie do úvahy s možnosťou dodatočného zaradenia do 

reprezentačného výberu. 

Jozef Hlavčo požiadal o pomoc pri zistení možnosti štartovať na MS a WC v lyžiarkach, ktoré sú 

prototypom, čiže doposiaľ nezískali certifikát ISMF. 

Igor  Žiak prisľúbil pomoc a bude kontaktovať kompetentných. 

Potreba lekárskych prehliadok u športového doktora (prísľub preplatenia nákladov spojených s lek. 

prehliadkou zo strany SSA po zistení, čo všetko má lek. prehliadka obsahovať!)  Lešť? Alebo najbližší 

šport. doktor.  

Včas  informovať repre. o zmenách pravidiel ISMF a potrebe zmeneného výstroja oproti minulým 

sezónam „ lopata s rúčkou?“  a sonda podľa certifikátu a pravidiel, aby nevznikali stresové situácie 

pred štartom MS.  alebo SP. 

Na stretnutí s Mirom Leitnerom dohodnúť, akou formou budú splnené záväzky fy. Scarpa, nakolko 

nedodala pre všetkých v roku 2009 dohodnuté lyžiarky. 

Igor Žiak 

SR SSA 

 

 

 

http://www.skimountaineering.sk/

