
Sezóna závodník ů SKI klubu Hranice v plném proudu 
 

 
Michal Kuča na startu závodu v obřím slalomu UKZ na Grůni, 5. místo,  
26.1.2013  

 
Závodní sezóna lyžařů SKI klubu Hranice začala druhý víkend v lednu závody 

přípravek a předžáků přeborů Moravy a Slezska MADEJA SPORT dup, konaných 12.1.2013 
v areálu Anaberg v Andělské Hoře. Naši nejmladší závodníci Martin Kuča a Eva Hotařová na 
těchto závodech v obřím slalomu obsadili umístění v druhé desítce závodního pole. 
Podobných úspěchů dosáhli i další sobotu při závodech na Grůni. 

O víkendu 19-20.1. se konaly územní klasifikační závody žactva (UKZ) v Karlově, 
kde náš závodník Michal Kuča obsadil dvakrát 11. místo ve slalomu. Zatím poslední závody 
žactva byly 26.1.2013 UKZ na Grůni, kde se konaly dva závody v obřím slalomu. V kategorii 
mladších žáků se Michal Kuča umístil na pěkné pátém a šestém místě. 

Ještě o poznání lépe se našim závodníkům daří v seriálu sedmi večerních závodů 
CITY rodina. V prvním závodě 14.1.2013 obsadila 1. místo naše dvojice Martin Kuča+Jiří 
Kuča, druhý závod 21.1.2013 i třetí závod z 28.1.2013 tato dvojice obsadila shodně 2. místo, 
což ji v současné chvíli staví do čela tohoto seriálu závodů. Umístění dalších našich 
závodníků je následující:  

 
      21.1.2013 28.1.2013 

 Martin Kuča+Jiří Kuča   2. místo 2. místo 
Michal Kuča +Jiří Kuča    8. místo  3. místo 

 Linda Hladíková+Vladimír Hladík   9. místo 
 Jakub Krayzel+ Radim Strnadel  21. místo 6. místo 

Adam Krayzel+Vladimír Hladík   26. místo 8. místo 
 Michal Strnadel+Radim Strnadel  27. místo 
 
 
O víkendu 1-3.2.2013 se hranický závodník Michal Kuča zúčastnil závodů mladšího žactva 
v Karlově, které se jely také jako přebor Olomouckého kraje. Michal v obřím slalomu dojel 
celkově na 8. a 11. místě, přesto v rámci kraje zvítězil a stal se jeho přeborníkem. V neděli 
pokračoval závod City rodina. Martin a Jiří Kučovi dojeli čtvrtí, Michal a Jiří Kučovi pátí. I 
přes horší umístění v posledním kole Martin s Jiřím stále celý seriál závodů průběžně vedou. 



O víkendu 9-10.2.2013 se  Michal Kuča zúčastnil závodů na Bílé, kde se konaly republikové 
závody žactva. V sobotním slalomu obsadil 23. místo a v nedělní obřím slalomu 22.místo. 
 
Sezóna závodního oddílu je v plném proudu a v následujících víkendech čekají závodníky 
přípravek a předžactva závody na Soláni a na Sviňorkách. Mladšího žáci budou mít závody 
UKZ na Sviňorkách kde se konají dva slalomy a další víkend republikové závody 
v Karolínce. 
 
 
Další informace na 
http://www.skipotstat.cz 
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