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Najlepšia

lyžovačka
vášho života!

Viete veľmi dobre lyžovať? Veľmi radi sa spúšťate rovno
dolu po lyžiarskych svahoch maximálnou rýchlosťou, aby
ste zažili jedinečný pocit z rýchlosti, aký len ťažko možno
dosiahnuť na preplnených zjazdovkách? Vyskúšajte
si to v jedinečnom preteku na trati dlhej 25,6 km,
v konkurencii možno až tisíc ďalších lyžiarov a lyžiarok a
zistíte, ako na tom naozaj ste.
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Najdlhší pretek v zjazdovom lyžovaní na svete zapísaný do Guinessovej
knihy rekordov, Die Armin Assinger
Nassfeld Trophy, sa konal už po tretíkrát 28.01.2012 v rakúskom Nassfelde. Na štart náročnej avšak výborne
pripravenej trate sa prihlásilo viac ako
700 pretekárov z 11 krajín (Rakúsko,
Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko,
Taliansko, Slovinsko, Švajčiarsko,
Francúzsko, Lichtenštajnsko, Poľsko
a Slovensko) s cieľom poraziť lyžiarske eso Armina Assingera. Na štartovej listine svietili aj mená ďalších
rakúskych lyžiarskych es ako Hans
Enn a Leonhard Stock. Pretekári sa
rútili väčšinou v zjazdovom postoji
medzi vyšším počtom bránok ako
v poslednom ročníku po deviatich
zjazdovkách a prekonali výškový rozdiel 6 400 metrov. Práve tento výškový rozdiel je zapísaný v knihe rekordov. Vydýchať sa mohli počas jazdy
prepravnými zariadeniami medzi jednotlivými úsekmi. Kondíciu preverili
dva úseky, ktorými stúpali či bežali čo
najrýchlejšie do kopca.
V treťom ročníku pretekov štartova-

lo až 800 pretekárov, o ktorých bezpečnosť bolo na trati dokonale postarané. Pripravená bola helikoptéra, na
trati traťoví maršáli pozorne sledovali
správny prejazd jednotlivými bránkami. Všetko hladko fungovalo. Lanovky v deň pretekov začali premávať mimoriadne skoro. Pretekári prichádzali
na svahy už po šiestej hodine ráno,
aby sa dobre rozcvičili a pripravili na
štart. V cieli pretekárov sledovali návštevníci strediska, ktorí neprotestovali, že v deň preteku sú niektoré trate
pre preteky uzavreté, veď z viac ako
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sto desať kilometrov výborne pripravených tratí, dôsledne vyžehlených
ratrakmi, sa stále dá výborne vybrať,
kde začať lyžovať práve v tento deň.
Pretekári dosahovali veľmi slušné
priemerné (80 km/hod).a maximálne
rýchlosti. Mnohí z nich padli do cieľa, vyčerpaní lapali po dychu a na ich
tvári sa objavila únava i veľká radosť,
že už sú konečne v cieli. Muži aj ženy
jazdili po rovnakej trati, preto možno
vysoko hodnotiť výkon najlepšej ženy,
ktorá dosiahla stratu menšiu ako 2
minúty za víťazným časom. Poteší informácia, že medzi 11 zúčastnenými
krajinami boli aj piati lyžiari z nášho
malého Slovenska, prvý z nich sa
umiestnil oveľa lepšie ako v poslednom ročníku so stratou menej ako 4
minúty.
Dosiahnuté výsledky sú vynikajúce,
napríklad 50. pretekár dosiahol stratu na víťaza menej ako dve minúty.
Schlag das Ass je jedinečný pretek na
porovnávanie sa s najlepšími a možno
dúfať, že budúci rok, kedy sa má počet účastníkov zvýšiť na rovnú tisícku
(v prvom ročníku ich bolo tristo pre
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obavy z tlačenice na trati a potenciálu
zrážok pretekárov) lyžiari zo Slovenska dobre obstoja v mimoriadne silnej
konkurencii alpských krajín.
Štartovné vo vynikajúco zorganizovanom preteku pre jednotlivca 39 eur
je skôr symbolické. Spolu so štartovným sa platí 25 eur depozit za čip na
meranie času a pretekári so štartovým
číslom dostanú aj zľavu na nákup
dvojdenného lístku na vleky.
Lyžiarske stredisko Nassfeld je najväčším v Korutánsku a patrí do prvej
desiatky najlepších rakúskych stredísk. Millennium-Express, najdlhšia
kabínová lanovka v Alpách, lyžiarov
prepraví len za 17 minút na vrchol
zjazdovky a pritom prekoná výškový
rozdiel 1309 m. Kapacita prepravných zariadení v Nassfelde je úctyhodná 44 000 osôb za hodinu. Denný lístok počas sezóny stojí 41 eur,
týždenný 227 eur. Ak sa do strediska
chystáte dvakrát za sezónu, sezónny
lístok v predpredaji do 2.12 predchádzajúceho roka stojí 360 eur. Cesta do
Nassfeldu z Bratislavy po diaľnici trvá
menej ako 5 hodín.
apríl 2012
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V cieli sa mi podarilo položiť pár otázok Porazenému esu, Arminovi Assingerovi, ktorého v treťom ročníku
pretekov porazil Thomas König a vyzývateľ pretekov pre problémy na trati
skončil na 19. mieste.
M.D. Kde a kedy vám napadla myšlienka organizovať najdlhšie preteky na
svete v zjazdovom lyžovaní?
A. Assinger: Pre niekoľkými rokmi
som sa zúčastnil pretekov Weisse Ring
v Arlbergu. Napadlo mi, že také preteky by sme mohli zorganizovať aj tu
v Nassfelde, dokonca lepšie a dlhšie!
Navštívil som viaceré organizácie pôsobiace v turizme v našom regióne, aj
zväz lanovkárov a dohodli sme sa. Je
to dobrá myšlienka, urobme to! V roku
2010 sa o tom rozhodlo a boli aj prvé
preteky, a zapísali ich do Guniessovej
knihy rekordov ako najdlhšie lyžiarske
preteky na svete a tretieho ročníka sa
zúčastnilo viac ako 700 pretekárov. Samozrejme, že na štart sa môžu postaviť
aj ďalší pretekári zo Slovenska, Maďarska, Česka, Slovinska, Chorvátska
či Poľska, myslím si, že ich dokážeme
motivovať, aby na preteky prišli.
M.D. Čo si myslíte o tom, koľko pretekárov sa môže maximálne zúčastniť
pretekov?
A. Assinger: V podstate neexistuje
žiadna hranica pre počet účastníkov,
len preteky budú trvať dlhšie. Domnievam sa, že tisíc pretekárov by
bolo v poriadku, preteky by končili
okolo jedenástej, pol dvanástej. Ak
ich naozaj bude tisíc, bude to výborné, veď každým rokom je pretekárov
viac. Pripravíme ešte lepší rámcový
program, po týchto pretekoch priletel
Hannes Arch, majster sveta Red Bull
Air Race a previedol úžasné kúsky
so svojim strojom keď lietal tesne
nad hlavami prekvapených divákov.
Najlepšia propagácia pretekov je samozrejme ústnym podaním, povedať
známym a známi to povedia ďalším.

konečne v cieli

M.D.: Samozrejme, zorganizovanie
takéhoto podujatia je veľmi náročné.
Určite sa na tom podieľajú aj dobrovoľníci. Koľko ľudí pomáha?
A. Assinger: Tri športové kluby,
celá trať je rozdelená čo sa týka starostlivosti na tri úseky, aj bránkoví
rozhodcovia, bude to najmenej sto
stopäťdesiat ľudí. Je to skutočne
veľké podujatie. Som veľmi hrdý, že
v mojej domovine našla táto myšlienka odozvu a dúfam, že podujatie bude
aj ďalej pokračovať.
M.D.: Každé dieťa sníva o nejakom povolaní. Čím ste chceli byť? Lyžiarom?
A. Assinger: Tu v Korutánsku som

v cieli
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vyrástol. Ako dva a polročný som
prvýkrát stál na lyžiach v Nassfelde.
Neskôr som sa dal na pretekanie na
lyžiach. Začal som jazdiť svetový pohár v lyžovaní, štyri preteky svetového
pohára som vyhral, v roku 1993 som
sa zúčastnil Majstrovstiev sveta, 1994
olympiády. Vlastne všetko, čo robím,
má niečo spoločné s lyžovaním – so
snehom, zimou. Som človek, ktorý
má zimu rád. Nerád chodím na pláže
pod palmami. V zime má byť zima,
snežiť a všetko má byť biele.
M.D.: Korutánsko ponúka veľa možností na trávenie dovolenky, nielen
v zime ale aj v lete. Čo všetko ponúka
podľa vás návštevníkom?
A. Assinger: Korutánsko je prekrásne. Máme tu lepšie počasie ako inde
v Rakúsku, pretože sme na južnej strane Álp. Keď zo severu prichádza zlé
počasie, u nás je zvyčajne pekne. V Korutánsku je veľa jazier, výborne sa tu
dá kúpať. Vždy hovorím, že tu je ako
v Kalifornii, Korutánsko je rakúskou
Kaliforniou, či Kaliforniou Európy. Je
tu veľa možností čo sa týka voľného
času – motoristický šport, jazda na horských bicykloch, turistika, horolezectvo, golf, plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, preto som tu rád, lebo je tu toľko
príležitostí, čo si možno viac želať?
M.D.: Čo bola pre vás väčšia výzva: Vyhrávať preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní alebo moderovať milionára?
A. Assinger: Milionár je veľkou
výzvou. Vždy som o tom premýšľal,
dvakrát som išiel zjazd v Kitzbüheli,
skočil som do Mausefalle (doslovný
preklad myšacej pasce), asi do najťažšieho úseku zjazdu vôbec. Jazdil som
zjazd, súťažil som v športe, pri ktorom možno prísť aj o život, bohužiaľ.
Všetko, čo potom nasledovalo, už nemôže byť také zlé ako jazdiť lyžiarske
preteky, to je môj názor. Milionár je
výzva, tam sa však nemôže nič stať,
maximálne kritik o mne napíše niečo
zlé. Na lyžiach sa môže vždy niečo
stať, lyžovať je vždy pre mňa väčšia
výzva, ale robím to už 46 rokov.

tlačenica v cieli pretekov

M.D.: Čo odkážete čitateľom Playboya?
A. Assinger: Som Armin Assinger, bývam v lyžiarskom regióne Nasssfeld Hermagor v Korutánsku. Jazdil som preteky
svetového pohára v zjazdovom lyžovaní,
moderujem milionára v Rakúsku a tu aj
žijem. Srdečne vás pozývam, aby ste prišli budúci rok na najdlhšie preteky v lyžovaní na svete do Korutánska. Budú sa
konať 25.januára 2013. Budem sa tešiť
ak tu privítame mnohých ďalších slovenských priateľov, ktorí prídu na toto úžasné podujatie a už sa na vás teším v roku
2013, veď vy musíte byť pritom!

Armin Assinger
s časopisom Playboy
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