
Lions - Obrovský slalom 2017 

(11.3.2017 Chopok-Juh, Srdiečko) - Lions klub Brezno zorganizoval už 16. ročník pretekov v 

obrovskom slalome. Pre zrakovo a telesne postihnutých lyžiarov je to už 11. ročník. Mladí 

lyžiari so zrakovým znevýhodnením prišli v malom počte zo škôl v Levoči a doplnil ich len 

jeden veterán, bývalý paralympionik. Čoraz menej zrakovo znevýhodnených sa venuje 

tomuto finančne náročnému športu. Preteky v obrovskom slalome zdravotne 

znevýhodnených, ktoré organizuje Lions klub Brezno, sú už niekoľko rokov jediné, ktorých sa 

môžu zúčastniť mladí talentovaní a aj lyžiari vo vyššom veku, so znevýhodnením. Na 

pretekoch sa zúčastnili, okrem žiakov z levočských škôl, iba členovia Spolku nevidiacich a 

slabozrakých športovcov Svišť z Popradu. Spolok NSŠ Svišť zaistil talentovaným lyžiarom 

navádzačov i konkurenciu vo veteránovi rodák z Kežmarku), ktorý je aj predsedom Spolku 

NSŠ Svišť, http://www.s-svist.sk 

Lions klubu Brezno patrí naše 

poďakovanie, nahradil v usporiadaní 

pretekov pre zrakovo postihnutých 

aj Slovenský paralympijský výbor a 

tiež Slovenskú asociáciu zrakovo 

postihnutých športovcov.  Iba cez 

preteky sa môžu porovnávať a rásť 

na kvalite. Hlavnú záruku týchto 

pretekov robí JUDr. Jaroslav Kubár. 

Všetci členovia Lions klub Brezno pomáhali pri úspešnej organizácii týchto pretekov pre deti, 

ženy i mužov v počte cez 60 účastníkov a ku dobrej nálade na pretekoch prispelo aj počasie. 

Obe kolá v obrovskom slalome sa konali v tej istej trati, bez prestavby na svahu zo Srdiečka 

na Krupovú. 

Výsledky (zrakovo znevýhodnený / navádzač): 

1. Štefan Kopčík (zrakové znevýhodnenie B2; r. 1951), Poprad, / MUDr. Martin Lajoš (1967), Poprad 

(spolu majú 115 rokov a mali najrýchlejšie 1. kolo 0:34,84, druhé kolo 0:36,80 a celkom 1:11,64) 

2. Dávid Hudák (B3;1999), 3. r. SZŠ v Levoči, / PaedDr. Stanislav Suchý (1978), Levoča, (mali 

najrýchlejšie druhé kolo, 0:36,47,  0:36,08, celkom 1:12,55 

3. Ján Kolodzej (B3; 2001), SŠI v Levoči, / Mgr. Jozef Gallik (1977), Spišský Hrhov (v druhom kole Ján 

ľahko spadol, no rýchlo sa vrátil do trate a preteky dokončil - 0:37,31, 0:41,80, a celkom 1:19,16).  

 

Branislav Trnka a Dávid Stupár sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili. 

 

 

V Poprade 11.3.2017 napísal Ing. Štefan Kopčík (ŠKI) 

 

 

http://www.s-svist.sk/


 
Fotografia Pred_štartom_zľava_ D.S._J.K._S.S._J.G._M.L._Š.K. 

 

 

Fotografia pri vyhodnocovaní pretekov JUDr. Jaroslavom Kubárom 


