Tatry mountain resorts, a.s

Lyžiari budú lietať vzduchom
JASNÁ (20. január 2016) – V Jasnej pod Chopkom budú lyžiari doslova lietať
vzduchom. Postarajú sa o to jedinečné open preteky v disciplíne tzv. slopestyle, ktoré
môžu vidieť, ale najmä zažiť fanúšikovia akrobatického lyžovania. Tí, ktorým nechýba
odvaha predvedú svoj vlastný štýl. Prvé oficiálne kolo Slovenského pohára vo
freeskiingu sa uskutoční 23. januára 2016 v novopostavenom DC snowparku v lokalite
Otupné. Na atraktívnom podujatí sa predstaví aj top riderka a minuloročná víťazka
pretekov Natália Šlepecká a aktuálny Majster Slovenska Richard Jurečka.
„Na preteky sa veľmi teším. Minulý rok na Majstrovstvách SR som v Jasnej zažila skvelú
atmosféru, verím, že ma opäť podporí rodina a priatelia a preteky budú super. Pre mňa je
najväčším očakávaním vynovený snowpark, kde môžem popri práci trénovať. Diváci si
v sobotu prídu rozhodne na svoje, účasť prisľúbili aj moji kamaráti z Poľska Szczepan
Karpiel a Zuza Witych. Po Slovenskom pohári ma čaká Český pohár v Deštnom, Big Air
v Kremnici, Svetový pohár v Pyongyangu v Južnej Kórei a zúčastním sa aj Európskeho
pohára v talianskom Seiser Alm,“ uviedla Natália Šlepecká, slovenská reprezentantka
v akrobatickom lyžovaní.
Forma pretekov „open“ dovoľuje zúčastniť sa Slovenského pohára v disciplíne slopestyle
každému, kto má záujem a to v kategóriách muži, ženy a junior/ka (14-18 rokov). „Trať bude
pozostávať z niekoľkých prekážok (railov) a takisto zo skokov, kde budú môcť jazdci predviesť
to najlepšie, čo vedia. Pri hodnotení nejde o čas, ale prihliada sa najmä na náročnosť trikov,
štýl jazdy, rôznorodosť prevedenia, dopad a celkovú jazdu. V samotnej kvalifikácii majú
jazdci dve jazdy. Následne osem najlepších mužov, päť žien a päť juniorov a junioriek bude
postupovať do finále. Kvalifikovaní rozhodcovia budú opäť vyberať tú lepšiu z dvoch jázd, na
základe ktorej sa rozhodne o víťazoch preteku. Všetci zúčastnení bojujú o prize money od
Slovenskej lyžiarskej asociácie a od sponzorov v celkovej hodnote takmer 1 700 eur. Možnosť
získať titul víťaza Slovenského pohára budú mať len registrovaní jazdci. Podrobne
k podujatiu TU,“ doplnila Petra Jurečková, zodpovedná za PR projekty.
Freeskiing alebo freestylové lyžovanie, či newschool lyžovanie je pomerne nová lyžiarska
disciplína, ktorá na Slovensku spadá pod Úsek akrobatického lyžovania Slovenskej lyžiarskej
asociácie. Delí sa na kategórie slopestyle, freeride, big-air a u-rampa. Reprezentačný tím má
momentálne 6 športovcov, z toho dve ženy. Kategória slopestyle bola zaradená na Zimné
olympijské hry v Sochi, kde mala naša krajina v roku 2014 aj slovenské zastúpenie Zuzanu
Stromkovú a vyššie spomínanú Natáliu Šlepeckú.
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Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
a prevádzkuje atraktívne horské strediská a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely
Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň
vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj
Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská

Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel
Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní 19% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si
prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku
Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie
Wesołe Miasteczko). TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy.
Do konca roka 2014 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 200 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch
európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

