Světový pohár ve skikrosu se v únoru 2013 pojede
v Harrachově
Skvělý vánoční dárek dostal Harrachov od českého svazu lyžařů. Bude totiž hostit
o víkendu 23.-24. února 2013 závody Světového poháru ve skikrosu. Bude to
v krátké době druhý podnik dostaveníčka světové lyžařské elity. Tím prvním bude
SP v letech na lyžích (1.-3. února 2013). Původně se měly tyto skikrosové závody
jet ve Špindlerově Mlýně.
Více podrobností s přiložené tiskové zprávy Svazu lyžařů ČR.
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Nejlepší skikrosaři světa včetně Tomáše Krause se v únoru
představí v Harrachově. Závod Světového poháru, který se měl
jet původně ve Špindlerově Mlýně, se do harrachovského
Skiareálu přesune kvůli novému rozhodnutí představenstva
Melida z důvodů zpřísnění požadavků a doporučení
Mezinárodní lyžařské federace na zajištění bezpečnosti lyžařů.
Ačkoli měli pořadatelé ze Svazu lyžařů ČR a marketingový partner Sport Invest dohodu
s původním vedením Skiareálu ŠM na pořádání závodu SP ve skikrosu na poslední únorový
víkend, nový nájemník Skiareálu, společnost Melida, tento záměr změnil. Jedním z hlavních
důvodů je zpřísnění požadavků FIS na zajištění bezpečnosti závodníků po březnovém
tragickém pádu Kanaďana Zoricice ve švýcarském Grindelwaldu a dalším zraněním na
prvním závodě letošního Světového poháru v Kanadě.
„Na konci listopadu proběhla inspekční prohlídka delegátů FIS ve Špindlerově Mlýně. Po
obdržení závěrečné zprávy inspektorů FIS v minulých dnech, která zpřísnila organizátorům
povinnosti při stavbě trati a zajištění bezpečnosti na červené sjezdovce ve Svatém Petru,
začali organizátoři jednat s provozovatelem areálu. Výsledkem je změna dějiště akce,“
vysvětluje důvody přesunu generální sekretář Svazu lyžařů ČR Petr Graclík. Nový nájemce
areálu slíbil společné vyjednání kompenzace nákladů vzniklých se změnou lokace.
Prestižní závod Světového poháru nechtěli pořadatelé rušit, protože by mohl být jedním
z posledních vrcholů legendárního závodníka a dvojnásobného mistra světa Tomáše Krause
před domácími příznivci skikrosu. Svaz se proto obrátil na vedení harrachovského Skiareálu,
které vyšlo lyžařům ochotně vstříc. „Jsme rádi, že jsme našli rychle řešení a podporu ze strany
Sportovního areálu Harrachov. Harrachovská sjezdovka na Rýžovišti se jeví optimálně
z hlediska profilu a technických parametrů potřebných pro závod tohoto formátu “ prozradil
Graclík.
Přesun do Harrachova zapadá také do rozvojových plánů areálu. Ten by se měl v budoucnu
proměnit v Národní olympijské centrum. „Naším cílem je postupně, v horizontu pěti až deseti
let, areál výrazně modernizovat. Začít bychom chtěli příští rok s můstky, které potřebují
rekonstrukci před mistrovstvím světa v letech na lyžích 2014,“ říká člen Výkonného výboru
Českého olympijského výboru Roman Kumpošt. Prvním krokem k naplnění tohoto záměru by
mělo být jednání nového vedení Libereckého kraje s Českým olympijským výborem, které by
se mělo odehrát v blízké době.

