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TÍM SKYDIVE UNIVERSITY MAJSTROM SLOVENSKÉ REPUBLIKY V INDOOR 

SKYDIVINGU! 

 

60 pretekárov z 5 krajín v 10 súťažných kolách. Tak vyzeral už štvrtý ročník otvorených 

Majstrovstiev slovenské republiky v tunelovom lietanie skupinovej akrobacie, ktoré sa  

4. marca 2017 uskutočnilo v Hurricane Factory v Liptovskom Mikuláši. 

 
Pätnásť tímov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Slovinska a Chorvátska súťažilo v disciplíne zvanej FORMATION 

SKYDIVING RW 4-way, teda skupinová akrobacia 4-členných družstiev, kde súťažiaci v šibeničnom čase 35 sekúnd 

predvádzajú vopred vyžrebované formácie(tvary). Ich cieľom bolo v určenom pracovnom čase bezchybne zopakovať čo 

najviackrát dané formácie.  

 

"Indoor skydiving je veľmi mladý šport, ktorý navyše zatiaľ nepatrí medzi olympijské športy, a teda nie je finančne 

akokoľvek podporovaný zo strany štátu alebo iných inštitúcií. O to viac nás teší fakt, že záujem o skydiving čím ďalej 

viac rastie a že si k nemu ľudia v akomkoľvek veku nachádzajú čoraz častejšie cestu, "uviedol Miroslav Gábor, predseda 

usporiadateľskej organizácie, Parašutistického klubu Slovenského národného aeroklubu (PK SNA). 

 

Lietanie vo veternom tuneli bývalo skôr predovšetkým tréningovým ihriskom pre budúce parašutistov, ktorí sa tak učili 

základným princípom zvládanie voľného pádu po vyskočenie zo 4000 m z lietadla v rámci výcviku. "Dnes už je indoor 

skydiving samostatným športom, v ktorom môžu prebiehať oficiálne majstrovstvá. A pätnásť družstiev z 5 rôznych 

krajín je dôkazom, že význam tohto športu rastie, "doplnil Miroslav Gábor. 

 

10 súťažných kôl v 3 kategóriách 

 
Tímy boli rozdelené v troch kategóriách. V začiatočníckej kategórii "Rookie“ sa 

medzi sebou stretlo 5 slovenských tímov a jeden tím z Chorvátska. Prvýkrát sa 

súťaže zúčastnil aj slovenský „čisto“ ženský tím, 4inspire, a tak mu prináleži 

„titul“ prvý slovenský ženský tím. V kategórii Rookie si 1. miesto odniesol 

slovenský tím 6-4B. 

 

Ďalšie štyri slovenské tímy sa potom bili o víťazstvo v strednej kategórii "A". So 

súhrnným počtom 192 bodov vyhral tím Hurricane Factory Wings. 

 

Do najťažšie kategórie "AA", kde sa jedná už o vysoko profesionálne výkony, sa 

zaradili slovenské tímy Skydive University Slovakia a Padaj.sk A, český ženský 

tím Elements, slovinský tím Dragonslayers a rakúsky tím Autstria total 1, ktorý 

svojím totálnym výkonom 211 bodov tiež predstihol ostatných pretekárov. 

 

Medzi slovenskými tímami získal najvyššie skóre tím Skydive University Slovakia v zložení Peter Novák, Maroš Pilliár, 

Richard Koloszi a Juraj Kremmer, ktorí sa tak 4. marca 2017 stali opäť majstrami Slovenskej republiky. 

 

„Chystáme sa v našej kategórií na otvorene Majstrovstvá ČR do Prahy. V apríli nám končí Evropská tunelová liga 

šiestym kolom. Aby sa náš tým ešte viac zocelil a získal nové skúsenosti. ideme aj do anglického Bedfordu, kde sa 

zúčastníme najväčšej svetovej súťaže v tunelovom lietaní v kategórií FS 4WAY. S prichádzajúcim letom a teplom 

chceme pokračovat tréningovými zoskokmi z lietadla, kde máme ešte veľa práce,“ vysvetľuje zodpovedný prístup tímu 

Skydive University Slovakia vedúci tímu Peter Novák.  

 

Tím Skydive University Slovakia tak potvrdil svoje víťazstvo a po zlatej medaile z apríla 2016 v Majstrovstvách Českej 

republiky Open a získanie 1. miesta aj v outdoor Majstrovstvá republiky RW 4-way v auguste 2016 sa tak už tretíkrát 

stal najlepším slovenským tímom v skupinovej akrobacii. 
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Slovenského národného aeroklubu  
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