Svetový pohár v bubline, dopravná regulácia v Jasnej od 1. marca

Audi FIS Svetový pohár 2021 v Jasnej napokon bez
divákov
JASNÁ (22. februára 2021) - Preteky Audi FIS Svetového pohára v
zjazdovom lyžovaní žien v nízkotatranskom stredisku Jasná sa už
nezadržateľne blížia. V závere budúceho týždňa 6. a 7. marca budú elitné
pretekárky z celého sveta na čele so Slovenkou Petrou Vlhovou bojovať
o dôležité body do bojov o veľký krištáľový glóbus aj hodnotení slalomu
a obrovského slalomu.
Naplnili sa najhoršie obavy usporiadateľov, že v súťažnom areáli nebudú
môcť privítať fanúšikov, dokonca ani v obmedzenom množstve. Nedovoľuje to
totiž situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj
v Európe a v celom svete. „Veľmi nás mrzí, že Jasná hostí Svetový pohár po
piatich rokoch a slovenskí priaznivci si to nebudú môcť vychutnať naživo
priamo pri súťažnej trati,“ hovorí predseda organizačného výboru Matej Hulej.
Všetci účastníci Svetového pohára sa budú pravidelne testovať
Absencia divákov však nie je nič, na čo by organizátori neboli pripravení.
Dlhodobo totiž mali nachystaných niekoľko možných scenárov a jedným
z nich bolo aj úplné vylúčenie verejnosti z areálu. „Svetový pohár sa bude
konať v uzavretom priestore a pustení doň budú len akreditovaní účastníci,
ktorí budú mať negatívny PCR a antigénový test. Na základe toho im bude
vydaná akreditácia a budú sa môcť pohybovať len priamo v označených
zónach," informoval covid manažér podujatia Peter Pukalovič. Preteky
Svetového pohára budú tak rovnako ako v iných strediskách naprieč Európou
v tejto sezóne v tzv. bublinách. Základom bude červená zóna určená pre
pretekárky a ich tímy. "Musíme im vytvoriť zónu pohybu čo najviac bez
kontaktu s ďalšími osobami. Aj obslužný personál, ktorí sa o nich bude starať
v hoteli, teda ľudia v kuchyni či chyžné, tam budú s nimi žiť celý čas a nebudú
opúšťať regulovanú zónu," objasnil Peter Pukalovič. Bubliny budú štyri okrem červenej aj žltá, modrá a zelená. Celé podujatie sa bude riadiť
nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Všetci účastníci si môžu
svoju akreditáciu vyzdvihnúť iba s negatívnym PCR testom na koronavírus nie
starším ako 24 hodín, spolu s negatívnym antigénovým testom priamo pri
vstupe do strediska Jasná. Každý účastník SP bude musieť podstúpiť testy
na COVID-19 každých 72 hodín, pričom sa budú musieť dodržiavať všetky
opatrenia a nariadenia vrátane nosenia respirátora triedy FFP2. Test na
každého z účastníkov podujatia čaká aj pri opustení areálu z Jasnej.
V prevádzke nová infolinka
„Počas Svetového pohára bude pre fanúšikov zriadená infolinka, ktorá patrí
k programu GOPASS. Záujemcovia sa môžu obrátiť na telefónne čísla volania v rámci SR: 0850 122 155, volania zo zahraničia: +421 220 510 448,
ktoré budú k dispozícii od 8:00 do 16:00 h. S fanúšikmi však už dlhodobejšie
komunikujeme aj prostredníctvom sociálnych médií a web stránky Svetového
pohára,“ hovorí o zabezpečení komunikácie smerom k fanúšikom mediálna
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manažérka Svetového pohára Michaela Grendelová.
Bezpečnosť podujatia na prvom mieste
„Keďže nám nesmierne záleží na bezpečnosti všetkých účastníkov podujatia,
vytvorili sme pre nich bezpečné prostredie a to unikátnou antimikrobiálnou
samolepiacou fóliou COVERSAFE™,“ špecifikuje bezpečnosť podujatia Matej
Hulej. Táto špeciálna antibakteriálna fólia bude nainštalovaná na všetkých
dotykových plochách v rámci organizácie šampionátu. „Verím, že aj týmto
krokom prispejeme k vytvoreniu bezpečných podmienok pre pretekárky,
organizačný tím, predstaviteľov FIS a všetkých partnerov podujatia,“ dodáva
predseda organizačného výboru.
„Sme potešení, že v Jasnej ako v prvom a zatiaľ jedinom stredisku v rámci
Svetového pohára v alpskom lyžovaní môžeme priniesť antimikrobiálnu
samolepiacu fóliu COVERSAFE™. Aj vďaka nášmu spoločnému partnerstvu
sa toto podujatie stane jedným z najbezpečnejších kôl seriálu svetového
pohára,“ povedal Igor Klein, generálny riaditeľ spoločnosti GERGONNE
SLOVENSKO. A ako dodáva: „Táto fólia zostane inštalovaná na svojich
miestach aj po skončení podujatia. Aj v budúcnosti tak po jeho otvorení bude
môcť chrániť všetkých návštevníkov strediska.“
Regulácia dopravy pri príchode do Jasnej
V súvislosti s pretekmi v Jasnej nepôjde len o reguláciu samotného
súťažného areálu a príslušných ubytovacích zariadení. Od pondelka 1. marca
začne v Demänovskej doline platiť regulácia dopravy. Do doliny sa dostanú
len účastníci podujatia – akreditovaní, majitelia nehnuteľností, ubytovatelia
a ubytovaní. Budú sa musieť preukázať buď parkovacou kartou ubytovaného,
ktorú vydáva miestny úrad, akreditáciou alebo jednorazovým QR kódom,
ktorý dostane každý akreditovaný ešte pred vyzdvihnutím akreditácie.
Kontrolované budú všetky vozidlá, potrebné dokumenty musí mať každý člen
posádky.
Doprava bude od 1. marca regulovaná na parkovisku Lúčky a od 4. marca
(od 18:00) aj od nižšie položeného Záchytného parkoviska.
Regulácia potrvá do nedele 7. marca. „Nakoľko je stredisko pre lyžiarov
uzatvorené a Svetový pohár je bez divákov, tak sme sa snažili vytvoriť
dopravnú reguláciu, ktorá by umožňovala vstup len tým, ktorý sa podieľajú na
Svetovom pohári. Zároveň sme nechceli obmedziť tých, ktorý majú v týchto
miestach svoju nehnuteľnosť, sú ubytovatelia alebo ubytovaní. Prosíme
verejnosť o pochopenie,“
informoval šéf organizátorov Matej Hulej.
Samospráva obce Demänovská Dolina má na starosti distribúciu informácii
všetkým obyvateľom obce počas Svetového pohára.
Práce je stále dosť, Jasnú čaká posledná kontrola snehu
Práce na príprave SP prebiehajú podľa plánu. „Práce máme neúrekom,
pretože okrem prípravy tratí musíme všetko pripraviť na dočasné stavby,
pripravovali sme štarty, upravovali cieľ. Cez víkend sme preparovali
tréningový kopec, ktorý bude v úvode týždňa k dispozícii na tréning Poľkám
a Slovinkám, ktoré sa nám nahlásili,“ hlási športová riaditeľa pretekov Jana
Palovičová.
V Jasnej sa v ostatných týždňoch okrem iných povinností venovali aj príprave
svahov, súťažného či tréningového. V tomto smere bolo komplikáciou len to,
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že so zhutňovaním snehu organizátorom nemohli pomáhať rekreační lyžiari.
O tom, či je skutočne všetko v poriadku rozhodnú zástupcovia Medzinárodnej
lyžiarskej federácie (FIS) už v najbližších dňoch. „Počas aktuálneho týždňa
nás čaká snehová kontrola z FIS, tiež pripravenosť zjazdovky a merania.
Bude to posledný dôležitý krok pred začiatkom Svetového pohára,“ prezradila
Jana Palovičová.
Trofej Svetového pohára s názvom „Ľadový kvet“
Pri tvorbe trofejí sa ich autorka, umelecká sklárka Gordana Glass, inšpirovala
slovenskou partou a ženskou krásou – motívmi Svetového pohára v Jasnej.
„Kým vrchná časť symbolizuje ženskú hlavu a kvet, stredná časť pripomína
stuhy party a zároveň znázorňuje cestu k víťazstvu. Stredná časť je jemne
zvlnená, čím vystihuje nielen ženskosť, ale taktiež trošku pripomína lyžiarsky
postoj. Je v nej cítiť pohyb, vyžaruje z nej jemnosť kvetu a zároveň i veľká
sila, ktorú v sebe ukrýva každá pretekárka,“ opisuje trofej Svetového pohára
v Jasnej marketingová manažérka Jana Tužinská.
Trofej je vytvorená zo skla, maľovaná je listrami drahých kovov. Sklo ale nie
je ľadový materiál a v okamihu ako naň zasvieti slnko, ukáže sa jeho teplo,
ktoré sa rozplynie v kvete. Každý kvietok je originál, tak ako je každý človek
jedinečný. Predné lupienky kvetu sú maľované zlatom, platinou a ružovým
zlatom. Tvorená je tradičnou technikou líhaného skla, tavená na 820 stupňov.
Zlatá trofej má 42 cm a váži 2 kg. Od ostatných dvoch sa líši aj vyvýšenou
špičkou na vrchnej časti. Strieborná a bronzová trofej sú každá o 2 cm
menšie.
Party - "SLOVENSKÉ KLENOTY/KORUNY
Víťazky podujatia si okrem krásnych trofejí odnesú aj kus slovenskej tradície
v podobe Party spolu s titulom FLOWER QUEEN OF JASNA. Party, ktoré
dostanú víťazky Svetového pohára v Jasnej boli vytvorené v rámci projektu
Party v 21. storočí a sú inšpirované partami z Liptova - Liptovské Sliače a
Podunajska – Martovce. Parta symbolizuje a vyzdvihuje prirodzenú krásu a
ženskosť v protiklade so silou a bojovnosťou, ktorá je charakteristická pre tak
tvrdý šport akým je zjazdové lyžovanie. „Parta vyzdvihuje prirodzenú krásu
ženy, čo má symbolizovať aj tento Svetový pohár,“ vysvetľuje marketingová
manažérka.
Sledujte naživo Štúdio Jasná
„Fanúšikovia síce vzhľadom k pandemickej situácii nebudú môcť
povzbudzovať najlepšie svetové lyžiarky priamo v Jasnej, ale úplne “mimo
trať” zostať nemusia. Organizačný výbor ich vtiahne do deja atraktívnou
formou - s využitím moderných technológií a sociálnych sietí,” ozrejmuje PR a
media manažérka podujatia Michaela Grendelová. „Publikum privítame v
Štúdiu Jasná, ktoré bude celý týždeň na webových stránkach a oficiálnom
profile na Facebooku prinášať bohatý program a sprostredkuje tak atmosféru
zo zákulisia najväčšej športovej udalosti na Slovensku roku 2021.” Dejisko
šampionátu si bude môcť verejnosť pozrieť na web stránke
www.worldcupjasna.sk a na FCB profile Ski World Cup Jasná.
Generálnym partnerom Štúdia Jasná je Audi Slovensko. „Audi žije lyžovaním
a snaží sa ho fanúšikom priniesť čo najbližšie. Myslíme si, že tento projekt je
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výborný, hlavne v dobe, keď fanúšikovia nemôžu zažiť preteky tak, ako boli
zvyknutí. Audi okrem úžasných zážitkov na zjazdovkách prináša aj úžasné
zážitky na cestách. A preto privezieme do Jasnej niečo, čo na Slovensku ešte
nebolo. Čo to konkrétne bude, sa dozviete v Štúdiu Jasná,“ povedal Emil
Skákala, marketingový manažér Audi Slovensko.
Štúdio Jasná bude vysielať od 1. marca denne od 18:00 do 18:30 a počas
súťažného víkendu aj pred začiatkom pretekov. „Nakoľko sa pohybujeme
v online priestore, všetky diely Štúdia Jasná budú k dispozícii na webe
a facebooku nepretržite,“ dodala Michaela Grendelová.
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