
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ – ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY 2011/2012 
Předsednictvo 
Předsednictvo úseku pracovalo ve složení zvoleném v roce 2009 ve složení: Ing. Věra 
Langmaierová (Kolín) – předsedkyně, Mgr. Petr Záhrobský (Ski Krkonoš) – místopředseda, 
Pavel Krátký (Kralupy) – koordinace družstev juniorů, Martin Štěpán (Kralupy) – koordinace 
družstev žactva, zástupce v komisi mládeže. Volební období současného předsednictva končí 
v roce 2013. 
 
Hodnocení účasti ve vyšších soutěžích 
Mistrovství České republiky 
MČR žactva se uskutečnilo v Rokytnici nad J. 10.- 12. 3. Největším úspěchem je 19. a 18. 
Jana Morávkové (Boleslav) ve slalomu a obřím starších žákyň. 
 
MČRJ ve Špindlerově Mlýně a v Bílé  dosáhl vynikajích výsledků Martin Štěpán, který získal 
Mistrovský titul mladších juniorů v SG a SC a slalomu , 2. místo v obřím slalomu.  
 
Na Mistrovství České republiky dospělých ve Špindlerově Mlýně 24. – 27. 3. získal 3. místo 
Petr Záhrobský v SG, kdy přišel rozloučit se svou závodní kariérou a Miloš Bohoněk  7. 
místo. Martin Štěpán obsadil 6. místo v SC, v obřím slalomu Miloš Bohoněk 16. místo. 
 
Republikové klasifikační závody žactva 
Na republikových klasifikačních závodech jsme v předchozích letech dosahovali umístění na 
předních místech letos náš žákovský výběr dosáhl pouze 3 umístění v první dvacítce  
Doubek Adam - 1 x 17. místo 
Morávková – 1 x 18. místo, 1 x 19.místo 
Nikdo další se neprosazoval. 
 
Mezinárodní závody FIS 
V kategorii dospělých dosáhli nejlepšího umístění v kategorii mužů v závodech FIS  a CIT 
Miloš Bohoněk, Martin Štěpán, svoji výkonnost si vylepšil Jan Dobeš. Závodníci Michal 
Cibulka a Petr Koláčný sezonu pro zranění vynechali.  
 
Výkony reprezentantů 
Petr Záhrobský před letošní sezonou ukončil závodní činnost, k jeho výborným výkonům v 
reprezentaci ČR mu gratulujeme.  V juniorské reprezentaci se začal úspěšně prosazovat 
Martin Štěpán, svými výkony se zařadil pro příští sezonu do reprezentace juniorů RDJ.  
 
Organizace závodů 
Krajské mistrovství v kategorii dospělých a juniorů se uskutečnilo v disciplíně slalom jako 
mezinárodní závod CIT na Horních Mísečkách 11.2.2012 za velké účasti tuzemských i 
zahraničních závodníků - pořadatel Středočeský KSL, technické provedení Kolín, Neratovice 
a Ekonom Praha. 
Krajské mistrovství v kategorii žactva se uskutečnilo v disciplíně slalom 4. 2. 2012 na 
Horních Mísečkách  - pořadatel Středočeský KSL, technické provedení Kolín, Kutná Hora, 
Ml. Boleslav a Ekonom Praha. 
Krajské mistrovství žactva v obřím slalomu se uskutečnilo pro kategorie přípravky a 
předžactva a žactva v Rokytnici nad Jizerou (pořadatel AŠ Ml. Boleslav). Společně 



s Libereckým krajem byl uspořádán pohár Středočeského a Libereckého kraje pro přípravku a 
předžáky a žáky, pořadatel AŠ Mladá Boleslav. Závody pro kategorii žactva a předžactva 
byly uspřádány v Sokolem Nusle v Peci pod Sněžkou. 
Další závody v kategorii žactva i v kategorii dospělých byly uspořádány ve slalomu jako 
Mistrovství Prahy – vždy další den po Mistrovství Středočeského kraje na Horních 
Mísečkách. 
 
Mistři Středočeského kraje 2012: 
Slalom 
Mladší žáci :    Koláček ( Boleslav ) 
Mladší žákyně :   nevyhlášeno 
Starší žáci :    Doubek Adam ( Neratovice ) 
Starší žákyně :   Šimková ( Nymburk ) 
Juniorky mladší:  Dominika Fryčová (Ski klub Neratovice) 
Junioři:   Jan Dobeš  (Ski klub Neratovice)  
Ženy a juniorky:  Karolína Stehlíková (3koda Ml. Boleslav) 
Muži:    Matěj Jirka (Ski klub Kralupy)  
Obří slalom 
Mladší žáci :    Dub ( Kralupy ) 
Mladší žákyně :   Štěpková ( Boleslav ) 
Starší žáci :    Žižka ( Kralupy ) 
Starší žákyně :   Morávková ( Boleslav ) 
 
Přípravka mladší dívky:  nevyhlášeno 
Přípravka mladší kluci :  Fejfar ( Boleslav ) 
Přípravka dívky:   Melicharová ( Boleslav ) 
Přípravka kluci:   Šindelář ( Kralupy ) 
Předžákyně:    Šindelářová Juliana( Kralupy ) 
Předáci:    Schejbal ( Kralupy ) 
 
 
 
V Praze dne 24.dubna 2012      Věra Langmaierová 
        Předsedkyně úseku AD SKSL 
 
 


