
Okrem toho, že sa venujeme tejto činnosti
na spolkovej úrovni, významne sme oživili
činnosť Komisie tradičného skialpinizmu
SHS JAMES tým, že od tohto roku sa
budeme venovať nasledovným činnostiam:

Pripravujeme stretnutie špičkových
slovenských skialpinistov na Chate pri
Zelenom plese v dňoch 7.-9. apríla 2023,
ktoré bude mať športovo spoločensko-
informačný charakter. Účastníci okrem
toho, že si cez deň zalyžujú v okolitých
terénoch, žľaboch, dostanú hlbšie
informácie o dianí vo svete skialpinizmu v
SHS JAMES rôzneho druhu. Pokiaľ máte
ambíciu zúčastniť sa tohto stretnutia,
vyplňte prosím najneskôr do 27.3.2023
tento REGISTRAČNÝ FORMULÁR.
Účastníkov sústredenia vyberú členovia
Komisie tradičného skialpinizmu a títo
účastníci budú o tom informovaní
najneskôr do 31.3.2023. Celé sústredenie
sa uskutoční na náklady SHS JAMES a
vybraným účastníkom 
bude hradené ubytovanie 
a polpenzia. Ostatné 
náklady si budú hradiť 
sami.
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Práve v tomto období vstupujeme (niekde sa tak
už stalo, niekde sa tak práve teraz deje, inde nás
to ešte len čaká) do diania v národných
parkoch na Slovensku, včítane návrhov zonácií a
tvorby návštevných poriadkov. Účely nášho
vstupu to týchto procesov sú mnohé. Pre našich
členov, vyznávačov skialpinizmu, je prvotne
zaujímavé to, že sa snažíme s príslušnými
orgánmi ochrany životného prostredia (MŽP SR,
správy národných parkov, krajské a okresné
úrady ŽP, atď.) komunikovať tak, aby sa pohyb
na chlpatých lyžiach v horskom teréne dial v čo
najväčšej možnej miere legálne a aby sa
vytvárali (pretvárali) návštevné poriadky či ďalšie
predpisy tak, aby pri zachovaní podmienok
ochrany prírody mohli skialpinisti vykonávať
svoju obľúbenú činnosť v čo najväčšom logickom
rozsahu. Týka sa to primárne najmä Vysokých,
Západných a Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry,
ale aj iných horstiev.

Vážení priatelia, 

 
Oslovujeme týmto e-mailom najmä priaznivcov
skialpinizmu. Iste mnohí z vás viete o tom, že
dlhodobo máme zriadenú Komisiu tradičného
skialpinizmu SHS JAMES, ktorá sa venuje
rozvoju tradičného skialpinizmu včítane
vrcholového a výkonnostného. Ešte na úvod
vysvetlenie... slovo tradičný skialpinizmus
(terminus technicus) je myslené v zmysle
nepretekársky skialpinizmus. Z toho
pretekárskeho pripravujeme spolu s miestnymi
usporiadateľmi len tie najtradičnejšie slovenské
preteky – BOKAMI Západných Tatier, ktoré si
udržujú štandard pôvodných, náročných,
viacdňových etapových pretekov. 

STRETNUTIE ŠPIČKOVÝCH 
SKIALPINISTOV 

https://forms.office.com/e/20Ci4kYbdJ


REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVO V
TRADIČNOM SKIALPINIZME

Na konci roka 2023 sa ustanoví
reprezentačné družstvo na rok 2024 v
tradičnom skialpinizme. Tie najzákladnejšie
podmienky pre účasť v repre družstve bude
doručenie zoznamov zjazdov a prechodov v
období od 1.11.2022 do 31.10.203, resp.
aktivita v minulých rokoch (čo je v podstate
to isté ako podklady pre vyhlásenie „Súťaže
o zjazd, prechod roka“). Opäť je to paralela
na fungovanie Komisie alpinizmu, kde
máme systém podpory špičkových
alpinistov nastavený veľmi dobre a preto
chceme, aby podobné nastavenia fungovali
aj v Komisii tradičného skialpinizmu. V
prvom momente dostanú reprezentanti
finančnú podporu na realizáciu svojich
športových výjazdov.

ĎALŠIE AKTIVITY PRE
ŠPIČKOVÝCH SKIALPINISTOV 

SÚŤAŽ O ZJAZD A PRECHOD
ROKA A INÉ SÚŤAŽE 
V priebehu roka 2023 pripravíme novelu
podkladov a predpisov pre vyhlásenie Súťaže o
zjazd a prechod roka – podmienky pre súťaž
budú prezentované cez náš web www.james.sk,
ale pocestujú k vám cez newsletter aj do vašich
e-mailových schránok. Pôjde o obdobu Súťaže o
výstup roka, ktorú už niekoľko desiatok rokov
usporadúva Komisia alpinizmu a ktorá má v
slovenskom lezeckom svete to najväčšie
renomé. Na základe vašich prihlášok do súťaže
sa udelí zlatá, strieborná, bronzová lyža,
čestné uznania. Vyhodnotia sa aj ďalšie
kategórie, napr. najzaujímavejší počin v
tradičnom skialpinizme, najťažší zjazd vo
Vysokých Tatrách, v zahraničí, najťažší prechod,
prebehne súťaž o najlepšiu fotografiu zo
skialpinizmu, atď.

Okrem ustanovenia a podpory
reprezentačného tímu v tradičnom
skialpinizme budeme pripravovať aj
spoločné sústredenia, ktoré môžu zohrať
dôležitú úlohu v rozvoji. V prípade, že v
budúcnosti nájdeme dostatok finančných
prostriedkov, iste pristúpime aj k
vyhlasovania tzv. grantov (na realizáciu
svojich skialpinistických plánov). Opäť je
to paralela s Komisiou alpinizmu, kde nám
tieto aktivity fungujú výborne.

V Bratislave 
Tím SHS JAMES

Tradičný skialpinizmus  v rámci SHS JAMES zahŕňa všetky formy
tzv. nepretekárskeho skialpinizmu. 

Zdroj: www.james.sk

http://www.james.sk/

