
BOL SOM NA SVETOVOM POHÁRI V JASNEJ 

Organizácia svetového pohára v Jasnej 

 

V dňoch od 5. do 6.3.2016 sa v najväčšom lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách 
uskutočnil Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien. Samotné prípravy na Svetový pohár začali 
už v máji, keď sa najskôr na zjazdovku položil televízny a nízkonapäťový rozvod. Po 
elektromontážach prišli na rad terénne úpravy, na začiatku nastúpili ťažké stroje a v závere 
prišlo pomôcť niekoľko dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí posledné „papračky“ urobili 
rukami (vyzbieranie skál).  Medzi dobrovoľníkmi som bol aj ja. Týždeň pred pretekom sme 
začali s rozvozom materiálu po trati. Posledný prípravný krok bola stavba bezpečnostných 
sietí a cieľu, ktorý sme pripravili za 2 dni. 

 

Počas dvoch týždňov, čiže hneď po 
balkovaní  napadlo 50 cm nového snehu, 
ktorý sme museli z trate odstrániť, ale bez 
pomoci ratrakov, pretože by nám celú trať  
rozbili.                    Neostávalo nám 
nič iné, iba zobrať lopaty a ešte dve frézy, 
ktorými sme hrubú vrstvu snehu odstránili. 
Ani sme sa nenazdali a bola sobota. 
V sobotu ráno, keď sme išli do Jasnej,fúkal 
silný vietor, tak sme boli v neistote, či sa 
pretek uskutoční.  

Aj napriek nepriaznivému 
počasiu panovala v stredisku výborná 
atmosféra. O 9:00 bol štart obrovského 
slalomu preložený najskôr na 11:30, 
ale o necelú hodinu preteková komisia 
rozhodla, že pretek bude zrušený a presunutý 
na pondelok 7.3.2016. V sobotu sme 
skončili kvôli preteku trochu skôr. 
V nedeľu ráno sme prišli do Jasnej o 6.oo 
a slalom mal začať o 10:30. V nedeľu 
nám pre zmenu robil problém sneh, ktorý dosť výdatne padal. Po poslednej porade preteková 
komisia rozhodla, že pretek bude podľa programu. Slalom sa zaobišiel bez vážnejších zranení 
a atmosféra bola publika a celého strediska bola neopísateľná. 

 



 

 

Po skončení preteku sme odložili všetky bránky a vrátili ich do skladu. V pondelok, na ktorý 
bol presunutý obrovský slalom, sme už neboli v takom počte organizátorov ako v sobotu 
a nedeľu. 

 

 

Našťastie v pondelok nám počasie vydržalo a pretek prebehol hladko. Po preteku sme začali 
s balením materiálu z trate, ale to nebolo všetko, celý materiál sa balil ešte týždeň po preteku. 
Na príprave trate sa podieľalo približne 300 ľudí z celého Slovenska. Pretekárky a tréneri si 
trať veľmi pochvaľovali. Návštevníci boli taktiež nad mieru spokojní, z čoho sa aj celý 
organizačný tím veľmi teší. Atmosféra počas týchto 3 dní bola naozaj úžasná a neopísateľná. 
Dúfame, že svetový pohár sa do Jasnej vráti nie po 32 rokoch, ale už v roku 2018. 

Jakub Sliviak IV.MB 


