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Preteky na lavóroch a k tomu Vidiek s Rytmusom  

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (4. január 2012) – Stredisko Jasná Nízke Tatry bude 
v sobotu 7.1.2012 dejiskom celonárodných majstrovstiev v jazde na lavóroch. Táto 
netradičná športová disciplína nevyžaduje veľkú fyzickú kondíciu, stačí len chuť 
a o zábavu núdza nebude, či pôjde o deti, alebo o dospelých. V prestávkach medzi 
jazdami sa predstavia napríklad Tina, Kristína, ale aj Vidiek a Rytmus. Večer zavŕši 
atraktívna LOVE OR RACE NIGHTSHOW. 

Lavór, teda nádoba misovitého tvaru na umývanie, sa stane už najbližšiu sobotu v Jasnej hlavným 
hrdinom atraktívnych a zároveň originálnych pretekov na snehu. Viac ako pol metra snehu na 
zjazdovkách láka do Jasnej všetkých lyžiarov na lyžovačku na vyše 28 km vysnežených, 
momentálne dostupných lyžiarskych tratiach, tieto doplní aj netradičná zjazdová dráha pre lavóry. 
Na pretekoch 7.januára v Jasnej nepôjde o to kto bude mať lepší vosk, či viac hodín tréningu, ale 
mimoriadne pri týchto pretekoch to bude hlavne o dobrej zábave a asi aj o šťastí pretekárov 
rútiacich sa v snehovej dráhe na lavóre. 

   

Počas celého dňa budú prebiehať v lyžiarskom stredisku skutočné rally preteky so všetkým, čo k tomu 
patrí, jednoducho „F1“ na snehu. Do preteku sa môžu zapojiť malí aj tí skôr narodení, muži aj ženy 
a to v šiestich kategóriách. 

Celý deň v Jasnej bude sprevádzať aj špeciálny “Love or Race” program. Lyžiarov, nelyžiarov, 
jazdcov na lavóroch aj všetkých ostatných bude baviť počas dňa aj v noci program plný showbizových 
hviezd. Najmenších poteší nenapodobiteľný Majster N, juniorov Martin Harich a všetkých ostatných 
Tina, Kristína, No Name, originálny Vidiek, bláznivý Hex, vtipný Marián Čekovský aj kontroverzný 
raper Rytmus. Na snehu sa roztancujú aj The Pastels či Ladylicious a večer v Music Clube Happy 
End to roztočí viacero DJov. 

Viac informácii: http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/love-or-race-chopok-sever/sk/zima/  

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje 
atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel 
Grand Jasná, Tri studničky a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská 
Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež 
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským 
strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu roka 2011 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť 
k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší 
slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western 
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  




