Tatry mountain resorts, a.s.

Skialp pretek pod nočnou oblohou
TATRANSKÁ LOMNICA (1. marec 2012) – Tatranská Lomnica sa stane v piatok
9. marca dejiskom atraktívneho športového zápolenia na skialpových lyžiach. Nočný
hromadný pretek s čelovými lampami bude nielen preverením fyzickej, ale aj psychickej
odolnosti pretekárov.
Skialpinizmus je zimný šport, ktorý je kombináciou voľného lyžovania a horskej turistiky. Skialpinizmus
mnohým jeho nadšencom dáva možnosť uniknúť z bežných zjazdoviek do tichej prírody hôr, lyžovať v
neporušenom snehovom prašane, či užívať si nezabudnuteľné scenérie zimnej prírody. V posledných rokoch
krivka záujmu o tento šport narastá vo svete aj na Slovensku. Bohužiaľ aj z dôvodu dlhoročného trendu
nedostatku prírodného snehu, sa mnohí vyznávači tohto športu presťahovali na zjazdovky. Táto zimná sezóna, na
radosť všetkých, praje bežným lyžiarov aj skialpinistom a prírodného snehu je dostatok.
„Skialpinizmus je krásny šport umožňujúci priamy kontakt s prírodou , ktorému sa aj osobne venujem. Nerád
riskujem svoje zdravie a zdravie ostatných lyžiarov, takže nikdy nevstupujem na zjazdovky počas prevádzky
lanoviek“, potvrdil Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s.
Nočný organizovaný pretek, ktorý bude v Tatranskej
Lomnici už v piatok 9.3.2012 je signálom aj výzvou pre
skialpinistov, že tento šport do Tatier právom patrí, ale
zároveň, že si vyžaduje pravidlá. Skialpinisti so
sklonenými hlavami, smerujúci hore zjazdovkou povedľa
seba, ohrozujú ostatných lyžiarov aj samých seba. Zároveň
šliapanie, či jazda na skialpových lyžiach v čase
uzatvorenia
zjazdoviek,
kedy
sú
na
tratiach
niekoľkotonové snežné pásové vozidlá, je vážnym
hazardom.
„Vítam aktivity akou je aj tatranský Skialp Grand Tour.
Pre tento hromadný pretek sme v Tatranskej Lomnici
špeciálne prispôsobili podmienky úpravy zjazdoviek, takže
aktéri budú mať nočný svah len pre seba“, dodal Hlavatý.
Samotný pretek začne o 18,00 hod. a všetci pretekári budú mať povinne okrem skialpového výstroja aj čelové
lampy. Bude možné vybrať si z viacerých kategórií s rôznym časovým limitom na absolvovanie trate. Trať
časovky bude mať takmer 3 kilometre a povedie z Tatranskej Lomnice na Čučoriedky.
Znakom toho, že tento šport láka mnohých, je i potvrdená účasť herca Jozefa Vajdu.
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 v štýle Divokého západu vo Western
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.

