Hodnotenie sezóny 2015/2016 – Úsek akrobatického lyžovania SLA
Freestyle lyžovanie – disciplína slopestyle

Sezóna 2015/16 bola 6. sezónou od zaradenia disciplíny slopestyle medzi disciplíny OH ako aj
od vzniku reprezentácie v disciplíne slopestyle. Keďže sa túto sezónu nekonali žiadne veľké preteky
typu MS či OH, zamerali sme sa preto viac na podporu domácich pretekov a rozšírenia členskej
základne úseku akrobatických disciplín. Ako aj na doliečenie zranení našich TOP športovcov.
Podarilo sa nám zvýšiť počet členov v našom úseku ako aj podporiť organizáciu Majstrovstiev
SR vo freestyle lyžovaní 2016 ako aj prvých Majstrovstiev SR v skicross-e, či prvého Slovenského
pohára vo freestyle lyžovaní 2016.
V rámci pretekov FIS Svetového pohára sme sa túto sezónu zúčastnili len 2 z 5 pretekov. A to hlavne
pre zranenia Z. Stromkovej a N. Šlepeckej.
Sezónu sme začali pretekom SP v Južnej Kórei, ktorý bol testovacím pretekom pred ZOH 2018.
Zúčastnili sa ho N. Šlepecká a Z. Stromková. Bohužiaľ počas tréningu si N. Šlepecká zranila koleno
a toto zranenie jej nedovolilo preteky absolvovať. Naša druhá reprezentantka Z. Stromková skončila
na 13. mieste. Pretek bol veľmi kvalitne obsadený, keďže ako som spomínal, jednalo sa o testovací
pretek pred ZOH 2018. Musím povedať, že sa jednalo o najlepší pretek po organizačnej, technickej
stránke ale aj čo sa týka trate, ktorú pre nasledujúce ZOH organizátori pripravili. S 13. miestom Z.
Stromkovej som spokojný. Jednalo sa o prvý pretek po zranení a Z. Stromková predviedla veľmi
pekné jazdy.
Ďalšou našou zastávkou boli dvoje preteky EP v Tal. stredisku Seiser Alm. Tohto preteku sa zúčastnili:
Stromková, Janckulík, Jurečka. Naša reprezentantka Z. Stromková potvrdila svoje skúsenosti a kvality
a prvý pretek jednoznačne vyhrala. V druhom preteku, ktorý bol ovplyvnený počasím skončila na 4.
mieste. Našim mužským reprezentantom sa až tak nedarilo. I. Janckulík skončil na 56.mieste v prvý
deň a 37.mieste v druhý deň. Pre R. Jurečku to bol prvý pretek EP vôbec. Aj napriek tomu zaznamenal
celkom slušné umiestnenia – 35. miesto a 21. miesto v druhý deň.
Hneď po týchto pretekoch sme sa presunuli na preteky SP vo Švajčiarskom stredisku Silvaplana.
Preteku sa zúčastnili Z. Stromková a I. Janckulík. Aj napriek tomu, že R. Jurečka mal lepšie výsledky
z predchádzajúceho preteku, no nemal dostatočný počet FIS bodov, aby sa preteku SP mohol
zúčastniť. Pre I. Janckulíka to boli prvé preteky SP a tomu zodpovedal aj výsledok – 62.miesto. Naša
reprezentantka Z. Stromková obsadila 11. miesto, ktoré považujem za dobrý výsledok. Úroveň
pretekov SP sa z roka na rok zvyšuje a naša reprezentantka stále potvrdzuje, že patrí medzí svetovú
špičku. V celkovom poradí SP obsadila naša repretentatka celkové 19. miesto.
Poslednými pretekmi tejto sezóny boli preteky EP v rakúskom stredisku St. Anton. Na ktorých sme sa
zúčastnili s R. Jurečkom. Náš cieľ bol vybojovať si dostatočný počet FIS bodov, aby sa náš
reprezentant mohol zúčastniť pretekov SP v nasledujúcej sezóne. Tento cieľ sa nám podarilo úspešne
naplniť keď R. Jurečka skončil v disciplíne slopestyle na peknom 10. mieste. Na druhý deň sa konali
preteky v disciplíne BigAir a náš reprezentant skončil na 9. a 12. mieste. Výsledky nášho
reprezentanta považujem za veľmi dobré.

Túto sezónu sa nám podarilo zorganizovať aj Slovenský pohár vo freestyle lyžovaní, ktorý pozostával
z dvoch pretekov – 23.01.2016 – Jasná, Nízke Tatry a 19.03.2016 – RiderPark, Donovaly. Pretek na
Donovaloch bol zároveň Majstrovstvami SR vo freestyle lyžovaní pre rok 2016. Bohužiaľ sa nám
nepodarilo otvoriť ženskú kategóriu pre nedostatok pretekárok. No dostatok jazdcov sme mali pre
kategórie Junior a Muži. V Juniorskej kategórii sa majstrom SR za r. 2016 stal Pavol Kuric. V mužskej
kategórii sa majstrom SR za r. 2016 stal Richard Jurečka. Ktorý sa stal aj celkovým víťazom
Slovenského pohára vo freestyle lyžovaní 2016. V Slov. pohári v juniorskej časti si víťazstvo odniesol
Adam Masár.
Po tejto sezóne svoju reprezentačnú kariéru ukončila Natália Šlepecká, ktorej chcem touto
cestou poďakovať za niekoľkoročnú reprezentáciu našej krajiny. A popriať jej hlavne veľa zdravia do
nasledujúceho života.
Na základe dosiahnutých výsledkov navrhujem zaradiť do reprezentácie pre sezónu
2016/2017 týchto pretekárov :
Team A
1. Zuzana Stromková

Team B
1. Richard Jurečka

Team – Junior
1. Pavol Jurečka

