Tatry mountain resorts, a.s.

Masový zjazd spod LOMNIČÁKU
TATRANSKÁ LOMNICA (15. marec 2012) – Tatranská Lomnica zažije prvý čínsky
zjazd na slovenský spôsob alias „Red Bull Zjazd na Doraz“. Extrémne zjazdové preteky
lyžiarov a snowboardistov sa odohrajú 31. marca a 1. apríla na časti najdlhšej
slovenskej zjazdovky zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnice. Až 300 nadšencov
lyžovania a snowboardingu bude uháňať na doraz, aby si odviezli historicky prvé
víťazstvo pre najrýchlejšieho borca na kopci.
Najvyššie položené lyžiarske stredisko na Slovensku, Tatranská Lomnica bude dejiskom atraktívneho
masového zjazdu. Podobné podujatia už stredisko organizovalo pre susedov Poliakov, tento zjazd
bude prvý takýto zjazd „po slovensky”.
Prvé slovenské masové preteky, alebo aj disciplína zvaná čínsky zjazd sa uskutočnia na časti
najdlhšej slovenskej zjazdovky zo Skalnatého plesa až do Tatranskej Lomnice. Lyže, či snowboard,
amatér, či profesionál, to bude úplne jedno. Podstatné je zapojiť sa do strhujúceho súboja o víťazstvo.
Prihlásiť sa môže každý, kto si trúfne zísť 4-kilometrovú zjazdovku. Zo sobotňajšej kvalifikácie
postúpi do nedeľňajšieho finále 300 najrýchlejších.
Vo finále to už bude „masovka“. Po štartovom výstrele čaká aktérov šprint na 50 metrov pre
športový výstroj a potom hor sa rovno dolu kopcom. Víťaz musí byť rýchly, dobrá stratégia je
nutnosť a rozumne si rozložiť sily až do cieľa je základ. Jednoducho budúci víťaz musí fičať dolu
kopcom na doraz.
Filozofia podujatia je veľmi jednoduchá, prvý v cieli je víťazom. Kto ním bude sa presvedčíme
1.apríla 2012 v Tatranskej Lomnici. Nie, tento pretek nie je prvoaprílový žart, ale skvelá zábava pre
aktérov aj divákov.

PROGRAM:
Sobota 31. marca 2012 od 9:00 do 12:00 hod. kvalifikácia (Tatranská Lomnica)
Nedeľa 1.apríla 2012 o 8:30 hod. finále (Skalnaté Pleso -Tatranská Lomnica)
Viac informácií na www.redbull.sk/zjazdnadoraz a www.vt.sk

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. Do konca 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 vo Fun Parku, ako aj ubytovanie
v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

