
Správa o činnosti úseku MASTERS a Open v sezóne 2014/15 

 

         Komisia MASTERS a Open bola zvolená na stretnutí zástupcov klubov, ktoré sa konalo dňa 

24.05.2014 v Ţdiari – penzión Krasuľa. Komisia bola zvolená ako team - predseda: Branislav Lengyel, 

členovia: Ján Chasák, Jozef Dibdiak, Vladimír Ternavský 

 

         V prípravnom období komisia spracovala súťaţný poriadok na sezónu 2014/15, kritériá 

reprezentácie MASTERS, kalendár pretekov, rozpočet úseku. Jednou z úloh bolo poţiadať o pridelenie 

FIS preteku MASTERS, ktorý historicky na Slovensku nikdy nebol, napriek tomu, ţe preteky MASTERS 

sa uskutočňujú uţ 25 rokov. 

 

           Komisia všetky úlohy načas splnila, odovzdala na SLA spracovaný kalendár na ďalšiu sezónu, 

súťaţný poriadok, ktorého súčasťou boli kritériá reprezentácie, rozpočet na sezónu ku ktorému sa ţiaľ do 

dnes nik nevyjadril. Zástupcom SLA na kongrese FIS sa podarilo úspešne podať ţiadosť o organizovanie 

FIS MASTERS. 

 

            Súťaţ Slovenského pohára MASTERS a Open prebehla podľa naplánovaného kalendára, 

s výnimkou finále, ktoré sa presunulo na skorší termín vzhľadom k tomu ţe kolidovalo s finále nášho 

svetového pohára. Pretekov MASTERS v sezóne sa zúčastnilo 16 ţien kategórie C, 29 muţov kategórie B 

a 31 muţov kategórie A. Kategórie Open sa zúčastnilo spolu 22 ţien a muţov.  

Súčasťou Slovenského pohára bol aj pretek FIS na Štrbskom Plese, kde okrem slovenských pretekárov 

štartovali aj pretekári z Čiech, Chorvátska, Poľska, Rakúska a Nemecka. 

             Všetky preteky prebehli v súlade s rozpisom a rozhodnutiami JURI. Ako novinka v tejto sezóne 

sa uskutočnil jeden večerný slalom a historicky prvý pretek v SG týchto kategórií. V priebehu sezóny bol 

zaevidovaný jeden úraz, zápis TD je na SLA. 

 

            Víťazov jednotlivých pretekov a víťazov Slovenského pohára tu nebudem uvádzať, výsledky sú 

k dispozícii na stránke lyţovania MASTERS a čiastočne aj SLA. 

           Vzhľadom k tomu, ţe naši pretekári sa zúčastňovali aj medzinárodných pretekov spomeniem tu 

niekoľko dôleţitých výsledkov: 

- Na zimných svetových hrách MASTERS v Québecu získal Peter Krasuľa dve zlaté medaile pre 

Slovensko. Vyhral disciplínu SL aj OS. 

- Na Majstrovstvách sveta MASTERS v Abetone získala Darina Kubeková titul svetovej 

šampiónky v slalome, v SG obsadila druhé miesto a OS tretie miesto. Okrem toho Darina vyhrala 

aj svetový pohár MASTERS vo svojej kategórii. 

- V kategórii B MASTERS Jozef Dibdiak obsadil na Majstrovstvách sveta  8, 9 a 11 miesto 

v jednotlivých disciplínach. 

- Celkove slovenskí pretekári absolvovali 168 osobo-štartov na pretekoch FMC a dosiahli 45 

pódiových umiestnení. 

 

            Myslím ţe im všetkým patrí za reprezentáciu Slovenska srdečné poďakovanie. Poďakovanie patrí 

tieţ organizátorom pretekov Slovenského pohára MASTERS a Open a všetkým činovníkom. Zvlášť by 
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som sa chcel poďakovať členom nášho klubu za zvládnutie prvých medzinárodných pretekov na 

Slovensku, kde mimo Moniky Maršálekovej, ktorá nás podporila, vedenie SLA naše aktivity 

odignorovalo. 

             Za zmienku stojí spomenúť, ţe staré predsedníctvo ÚAD kategóriu MASTERS  odignorovalo, 

nikdy sa nevyjadrilo k rozpočtu MASTERS, našťastie uhradilo ako obvykle meranie a účasť TD na 

pretekoch Slovenského pohára. Stránka SLA dodnes nie je napriek opakovaným upozorneniam vo veci 

kategórie MASTERS doladená a editovateľná ako u iných kategórii. Vďaka Jarovi Štancelovi propozície, 

výsledky a informácie o MASTERS máme na stránke www.skimasters.sk. 

 

Výsledky pretekov Slovenského pohára MASTERS a Open sú kompletne  na stránke www.skimasters.sk 

a výsledky medzinárodných pretekov sú na stránke www.fisski.com. Na základe schválených kritérií 

tvorby reprezentačného druţstva MASTERS uvedených v súťaţnom poriadku komisia MASTERS 

navrhuje P-ÚAD reprezentáciu Slovenska pre sezónu 2015/16 v tomto zloţení: 

Kategória C1 – C5:     Darina Kubeková 

Kategória C6 - C9:      Dana Chasáková 

Kategória B:                Jozef Dibdiak 

                                   Milan Hofbauer 

                                   Martin Chmelík st. 

Kategória A:                Dušan Ambros  

                                   Vladimír Ternavský 

                                    Pavol Krasuľa 

 

K príprave sezóny 2015/16 komisia pripraví: 

- Dotazník pre organizátorov  a účastníkov Slovenského pohára MASTERS a Open 

k vyhodnoteniu sezóny 2014/15 a podnetmi do ďalších sezón  T: do 5.5.2015 

- Predbeţný termínový kalendár Slovenského pohára MASTERS a Open pre sezónu 2015/16. T 

5.5.2015 

- Spracovanie podnetov z dotazníka do kalendára pretekov a súťaţného poriadku. T 30.7.2015 

- Spracovanie kalendára pretekov MASTERS a Open 2015/16. T 30.7.2015 

- Dohodne s trénersko-metodickou komisiou moţnosť školenia autorov tratí. T priebeţne 

- Pripraví propagačný materiál ohľadne súťaţe Slovenského pohára MASTERS a Open s cieľom 

propagácie kategórie Open a zvýšenia počtu štartujúcich v pretekoch. 

- Pripraví pre P-ÚAD rozpočet pre sezónu 2015/16 (rok 2016). T 30.7.2015 

- Poţiada správcu stránky SLA o úpravu časti stránky MASTERS v súlade so schváleným 

súťaţným poriadkom. T. 30.9.2015 

 

 

 

Spracoval: Branislav Lengyel 

Dňa 22.4.2015 

Odsúhlasené komisiou MASTERS 27.4.2015 
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