Letom svetom

RAKÚSKO

Za lyžovačkou snov
Ste veľmi dobrý lyžiar? Najradšej sa spúšťate rovno dolu
po lyžiarskych svahoch maximálnou rýchlosťou, aby ste
zažili úžasný pocit rýchlosti, aký sa nedá dosiahnuť na
preplnených zjazdovkách? Vyskúšajte si to na pretekoch
na trati dlhej 25,6 km v konkurencii až tisíc ďalších lyžiarov a lyžiarok– 17. a 18. januára 2014!

MIROSLAVA DULOVÁ
(TEXT a FOTO)

NA J D L H Š I E P R E T E K Y v zjazdovom
lyžovaní na svete zapísané do Guinnessovej
knihy rekordov, Armin Assinger Nassfeld
Trophy (trofej Armina Assingera), sa konali
po štvrtý raz 12. januára 2013 v rakúskom
Nassfelde. Na štart náročnej, výborne pripravenej trate sa prihlásilo 800 pretekárov z 11
krajín (Albánsko, Česká republika, Chorvátsko, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko a Taliansko), s cieľom poraziť rakúske
lyžiarske eso Armina Assingera.

Pretekári sa rútili väčšinou v zjazdovom
postoji po deviatich zjazdovkách a prekonali spolu výškový rozdiel 6 400 m. Práve
tento rozdiel je zapísaný v Guinnessovej
knihe rekordov. Vydýchať sa mohli počas
jazdy lanovkou medzi úsekmi. Ich kondíciu preverili dva úseky, ktorými stúpali či
bežali čo najrýchlejšie do kopca.
Lanovky v deň pretekov začali premávať oveľa skôr, veď pretekári prichádzali
na svahy už po šiestej hodine ráno, aby sa
dobre rozcvičili a pripravili na štart. No a
potom dosahovali veľmi slušné priemerné
(80 km/h) a maximálne rýchlosti. Mnohí
z nich padali do cieľa, vyčerpaní lapali po
dychu a na ich tvárach sa prejavili únava i
veľká radosť, že sú konečne v cieli. Medzi
11 zúčastnenými krajinami boli v januári
2013 po tretí raz aj lyžiari zo Slovenska.

Najlepší z nich sa umiestnil za víťazom so
stratou menej ako 3 minúty.
Štartovné pre jednotlivca 39 eur a 33
eur za člena v štvorčlennom tíme je skôr
symbolické. Spolu so štartovným sa platí
25 eur záloha za čip na meranie času. Pretekári so štartovým číslom dostanú aj zľavu
na nákup dvojdenného lístku na vleky.
Bývalý rakúsky lyžiarsky pretekár Armin Assinger sa pred niekoľkými rokmi
zúčastnil pretekov Weisse Ring v Arlbergu.
Napadlo mu, že také preteky by sa mohli
zorganizovať aj v korutánskom Nassfelde,
dokonca lepšie! Navštívil viaceré organizácie pôsobiace v turizme v tomto regióne,
odkiaľ aj on sám pochádza, a dohodli sa.
V roku 2010 sa konalo prvé podujatie a hneď
sa zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov
ako najdlhšie lyžiarske preteky na svete.

Lyžiarske stredisko Nassfeld je najväčšie v Korutánsku a patrí do prvej desiatky
najlepších rakúskych stredísk. Najdlhšia
kabínová lanovka v Alpách, MillenniumExpress, prepraví lyžiarov za 17 minút na
vrchol zjazdovky a prekoná pritom výškový rozdiel 1 309 m. Kapacita prepravných zariadení v Nassfelde je úctyhodná –
44 000 osôb za hodinu. Denný lístok počas
sezóny stojí 42 eur, 6-denný 194 eur. Ak
sa do strediska chystáte dvakrát za sezónu, sezónny lístok v predpredaji do 2. 12.
predchádzajúceho roka stojí 370 eur. Cesta
do Nassfeldu z Bratislavy po diaľnici trvá
päť hodín.
Ak ste presvedčení, že sa chcete pustiť rovno dolu svahom a overiť si lyžiarske
schopnosti, zažijete 17. –18. januára 2014
určite najlepšiu lyžovačku svojho života! 

Súťaž stredoškolákov.

Panoráma Point v Národnom parku Arches.

Pohľad z vrcholovej stanice štvorsedačky.
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Autorka článku s Arminom Assingerom.

Príchod do vrcholovej stanice.

Slovenský pretekár Andrej Dula.

Konečne v cieli.
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