
Preteky v Obrovskom slalome, 9. roočník Strachan cup 2018 (Ždiar 11.3.2018) 

Bol som na verejnych lyžiarskych pretekoch v Belianských Tatrách a pred začatím pretekov niekoľko 
krát po celej zjazdovke bolo počuť o úspechoch zrakovo znevýhodnených lyžiarov na Paralympiáde v 
Južnej Kórei. Získali 11 medailí 6 zlatých 4 strieborné a jednu bronzovú, bol som s nomi na ZPH 2006.  
 

Som veľmi rád, že môj navádzač bol ochotný na pretekoch sa zúčastniť a veľmi ma potešilo, že nás do 
tohto verejného preteku pustili. 
Chcem vyzdvihnúť organizátorov tohto verejného preteku 9. ročník Strachan cup 2018. V nedeľu 11. 
marca sa aj na Štrbskom Plese konali medzinárodné lyžiarské preteky Tatranský pohár, sťažujú sa na 
malú účasť, (tam by nás nečlenov SLA ani ako predjazdcov nepustili). Na pretekoch 9. ročník Strachan 
cup 2018 bola účasť až šesťnásobne vyššia. Bola to radosť sledovať aktivitu detí a ich snahu víťaziť, 
mať čo najlepší čas. Na týchto pretekoch sa zišli deti, mládež a dospelí z kútov celého Slovenska ba i z 
ČR a Poľska. Bolo krásne počasie, všade veselo a preteky pri výborných organizátoroch prebiehali bez 
problémov. Trať bola upravená solmiakom, aby vydržala to množstvo pretekárov aj pri odmäku. 
Štartovali po cca 20-30 sekundách, časy boli dobré merané a rozhlasom sa ich verejnosť v okolí cieľa 
hneď dozvedela. Viac ako jedno kolo pri tom množstve ani nemohlo byť. V cieli bol pretekár pri 
odoberaní štartovného čísla odmenený aj brioškou pre občerstvenie....  
Na druhej strane ako zrakovo znevýhodnený exparalympionik som si hneď všimol veľa odlišností voči 
pretekom a lyžiarským strediskám  v zahraničí, ale už aj mnohých na Slovensku. Máme aj mladých 
talentovaných znevýhodnených lyžiarov, dokonca jedného z blízkeho Lendaku, no bohužiaľ v 
pokladniach skipassov v Ždiari ani v Bachledovej doline o zľave pre držiteľov ZŤP či ZŤP/S nič 
nevedeli...máme ešte na čom pracovať, aby mladí znevýhodnení lyžiari mali aspoň pocit, že ľudia im v 
ich úsilí pomáhajú, napr. aj zľavami nielen v štátnych podnikoch ale aj tam, kde to majú v rukách 
súkromníci. Potrebujeme sa všade dostať na úroveň Rakúska, či Francúzska, kde takéto zľavy sú 
bežné a preto rozvoj lyžovania znevýhodnených ide lepšie. Majitelia by o nič neprišli, pri tom 
promilovom množstve by skôr mali reklamu, že sú otvorení, ľudskí a ochotní znevýhodneným 
pomôcť.. 
 

Organizátori pretekov by mali vedieť, že zrakovo znevýhodnených majú púšťať na trať ako prvých, 
lebo si zle vidia pod nohy alebo vôbec nie a majú štartovať na dobre upravenej trati. V poškodenej 
trati som štartoval som s číslom 362 (počet účastníkov jednokolových pretekov v obrovskom slalome 
bol 431), a tak môj navádzač išiel hlavne so zameraním na bezpečnosť jazdy a nie na super čas. 
Hodnotenie tiež bez koeficientu 40 seniorov  (od ročníka 1978 po 1951 ), tiež je čudné. Hodnotenie 
súťaže zrelého muža a jeho otca. Keď to už nie je po piatich rokoch, tak by za každý rok navyše mal 
byť odpočet aspoň 0,1 sekundy z nameraného času. Znevýhodnení, ak neštartujú ako predjazdci s 
meraným časom, tak by mali mať svoj medzinárodne uznaný koeficient. V obrovskom slalome je to 
pre úplne nevidiacich (B1) 59,65 % z nameraného času, pre prakticky nevidiacich (B2) - 88,04 % a pre 
slabozrakých (B3) - 90,48 %.   
Tak iba pre zaujímavosť Štefan Kopčík s navádzačom Martinom Lajošom mali nameraný čas v preteku 
s číslom 362: 1:09,56 , t. j. poradie celkom 309 z 341, medzi seniormi na 36. mieste. 
S koeficientom pre prakticky nevidiaceho (kategória B2) 88,04 % je to čas: 1:01,24 (celkom 298. m.) 
a medzi seniormi na 28. mieste 
S koeficientom vekovým t. j. 1978-1951=27; 27x0,1= 2,7 sek. čo je čas 58,54 (celkom 195. m.) 
a medzi seniormi na 26. mieste 
 
V Poprade 14.3.2018  
Ing. Štefan Kopčík 
 
výsledky http://my5.raceresult.com/91777/results?lang=sk#1_96E39C 
 
V prílohe 2 fotografie 

http://my5.raceresult.com/91777/results?lang=sk%231_96E39C


 
 
Ing. Štefan Kopčík pod Ždiarskou vidlou a pod je malá ukážka z výsledkovej listiny. 

 
35. 351 Miroslav PIRŠEL 1974 m 

 
ASC Bratislava 302. 1:08,62 19,07    

 36. 362 
Štefan KOPČÍK (B2)/  

Martin LAJOŠ (nav.) 
1951 m 

 
Spolok nevid. a slabozr. šport. Svišť 309. 1:09,56 20,01    

 37. 363 Milan PACOLT 1958 m 
 
Ski Club Progress Stará Ľubovňa 312. 1:10,65 21,10    

 38. 354 Slavomir RYBOVIČ 1977 m 
 
Ski Club Progress Stará Ľubovňa 323. 1:15,09 25,54    



 
MUDr. Martin Lajoš, navádzač a prakticky nevidiaci Štefan Kopčík 


