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Masovka extrémistov bude šusovať z Chopku 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (23. januára 2013) – Druhý ročník extrémnych zjazdových 
pretekov si lyžiari, snowboardisti alebo bikeri vyskúšajú tento rok premiérovo 
z Chopku. Podujatie Redbull Zjazd na Doraz privíta najväčších milovníkov adrenalínu. 
Do aktuálnej výzvy zdolať druhý najvyšší kopec Nízkych Tatier sa môže prihlásiť 
každý, kto si trúfne zjazdiť šusom 5 kilometrovú zjazdovku z vrcholu Chopku až na 
Záhradky.   

Tento masový zjazd v srdci Liptova nadviaže na minuloročné hromadné preteky organizované 
v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Najlepší jazdec zo sobotňajšej 800 metrovej trati 
A3 z Brhlísk k Wellness Hotelu Grand sa kvalifikuje na nedeľňajšie finále 300 najrýchlejších. 
Vo finále sa už štartuje masovo. Po úvodnom výstrele čaká účastníkov šprint na 50 metrov 
pre svoj športový výstroj a potom rovno čo najrýchlejšie dolu kopcom. Víťaz musí mať 
maximálne nasadenie, dobrú stratégiu, rozumne si rozložiť sily až do cieľa a fičať dolu 
kopcom na doraz. Prvý v cieli je kráľom Chopku! Kto si odnesie tento titul sa verejnosť 
dozvie 27. januára 2013 v stredisku Jasná Nízke Tatry. Na snehový svah prídu aj bikeri, 
ktorí sa dolu svahom spustia hneď po lyžiaroch a boardistoch. Kým najlepší zjazdár Filip 
Polc si vyskúšal už trať spod Lomnického štítu, tento rok vyzýva tých najlepších z Čiech 
a Slovenska pokoriť Chopok.  

PROGRAM: Sobota 26. januára 2013, od 9:00 do 13:00 h KVALIFIKÁCIA (A3 Brhliská - 

Grand), AFTERPARTY v Happy Ende; Nedeľa 27. januára 2013, 8:30 h FINÁLE (Chopok 

– Záhradky). Viac http://www.jasna.sk/aktivity-a-eventy/eventy/red-bull-zjazd-na-doraz/  

 

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností 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, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo 
Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha 
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské 
Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR 
je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú 
od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách- v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 


