
Lions - Obrovský slalom 2018 

(24.2.2018 Chopok-Juh, Srdiečko) - Lions klub Brezno zorganizoval už 17. ročník pretekov v 

obrovskom slalome. Pre zrakovo a telesne postihnutých lyžiarov je to už 12. ročník. Čoraz 

menej mladých zrakovo znevýhodnených sa venuje tomuto finančne náročnému športu. Zo 

strany Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých a ani od SPV od roku 2015 nie je finančne 

podporovaný ich tréning a súťaže. Preteky v obrovskom slalome zdravotne znevýhodnených, 

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

mladí talentovaní lyžiari a aj lyžiari vo vyššom veku, so znevýhodnením. Na pretekoch sa 

zúčastnili, dvaja žiaci z levočských škôl, členovia Spolku nevidiacich a slabozrakých 

športovcov Svišť z Popradu, a dvaja stredoškolskí učitelia, tréneri lyžovania. Mladým 

talentovaným lyžiarom konkurovali veteráni Štefan Kopčík (66 ročný rodák z Kežmarku), 

ktorý je aj predsedom Spolku NSŠ Svišť, http://www.s-svist.sk, s navádzačom Mgr. Jozefom 

Cirbusom (64 ročný), s ktorým pred 25 rokmi, v roku 1993, si vybojovali kvalifikáciu na Zimné 

paralympijské hry 1994 v Lillenhamri, Nórsko. 

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 tieto preteky sa môžu porovnávať svoju výkonnosť 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 50 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), Spolok NSŠ Svišť, Poprad, / Mgr. Jozef Cirbus 

(1953), Levoča (spolu majú 130 rokov a mali najrýchlejšie 1. kolo 0:32,92, druhé kolo 0:33,72 a 

celkom 1:06,64) 

2. Ján Kolodzej (B3; 2001), SŠI v Levoči, / Mgr. Jozef Gallik (1977), Spolok NSŠ Svišť, Spišský Hrhov (v 

druhom kole Ján bol rýchlejší - 0:38,06, 0:36,01, a celkom 1:14,07).  

3. Dávid Hudák (B3;1999), 4. r. SZŠ v Levoči, / PaedDr. Stanislav Suchý (1978), Levoča, (mali rýchlejšie 

prvé kolo, 0:37,18,  0:39,84, celkom 1:17,02 

 

 

 

V Poprade 24.2.2018 napísal Ing. Štefan Kopčík (ŠKI) 

 

 

 

Príloha: výsledková listina, 3 fotografie 

 

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


 

 

 

Zľava JUDr. Jaroslav Kubár otvoril preteky v obrovskom slalome 



 

Zľava: Dávid hudák, Ján Kolpdzej, Ing.. Štefan Kopčík, Mgr. Jozef Cirbus, Mgr. Jozef Gallik, PaedDr. 

Stanislav Suchý, JUDr. Jaroslav Kubár, riaditeľ pretekov, prezidnti klubu Lions Brezno Milan Randov 

Ján Kolodzej na trati za navádzačom Jozefom Gallikom 


