Olympijský festival 2018
U příležitosti konání ZOH v jihokorejském PyeongChangu se uskuteční ve Ski areálu
v Mostech u Jablunkova „Olympijský festival“ s cílem propojit fandění a aktivní
sportování. Festival bude začínat víkendem 17.-18.2.2018 hlavním programem pod
záštitou Českého olympijského výboru. Celý následující týden až do soboty 24.2.2018
probíhá doprovodný program ve sjezdovém a běžeckém lyžování. Pro návštěvníky
festivalu je připravený bohatý sportovní program, kdy se budou moci účastnit různých
veřejných závodů v alpských lyžařských disciplínách, v běhu na lyžích,
skialpinistického závodu a spoustě jiných doprovodných akcí.
Sobotní program začíná v 9:00 a na programu jsou závody pro veřejnost v obřím
slalomu lyžařů a v obřím slalom snowboardistů. Na běžeckém okruhu proběhne závod
běhu na lyžích volnou technikou a v lyžařském orientačním běhu. Dále to bude
individuální závod ve skialpinismu s možnosti zapůjčení skialpinistických lyží.
Souběžně se závody bude probíhat přednáška horské služby, výuka a ukázky
skialpinismu, prezentace a instruktáže základních dovedností lyžařského orientačního běhu a
další doprovodné sportovní aktivity. Pestrý sobotní program bude ukončen nočním závodem
ve sprintu registrovaných běžců, který proběhne od 17:00 do 20:00, za účastí běžců CZ,PL a
SK.
V neděli se začíná opět v 9:00 a na programu je tradiční veřejný závod TJ Sokol Mosty
v obřím slalomu lyžařů pro všechny věkové kategorie. V odpoledních hodinách to bude závod
snowboardistů. Na běžeckém okruhu bude od rána probíhat závod v běhu na lyžích volnou
technikou. V průběhu celého dne budou probíhat ukázky a instruktáže v běhu na lyžích,
orientačním běhu a skialpinizmu.
Festival pak bude pokračovat v úterý 20.2.2018 od 9:00 XXI. ročníkem závodu
základních škol Jablunkovska v obřím slalomu a běhu na lyžích „ Beskydská lyže“.
V pátek dne 23.2.2018 od 11:00 začne „ Závod partnerských obcí“ v obřím slalomu,
biatlonu a v záchraně zraněného. Bude to netradiční pojetí těchto disciplín a výsledky
nebudou nejdůležitější. Odpoledne od 12:30 pak začíná „Zimní olympiáda ve sjezdovém
lyžování Základní školy v Mostech u Jablunkova“.
Festivalový týden bude zakončen v sobotu 24.2.2018 závodem Základních Škol s polským
vyučovacím jazykem Zjazd Gwiaździsty, kde organizátoři čekají víc než 500 závodníků.
Celý festivalový víkend za účasti kamer ČT bude doprovázet moderátor českého
olympijského výboru, zúčastní se spousta významných hostů a sportovců.
Hlavním pořadatelem víkendového festivalu je MAFLEX-CZ s.r.o. v prostorách Ski areálu
Mosty u Jablunkova za pomocí členů TJ Sokol Mosty u Jablunkova, SKI Mosty, TJ TŽ
Třinec, Horské služby pod záštitou Českého olympijského výboru. Hlavními sponzory
víkendového festivalu jsou společnost MAFLEX-CZ s.r.o., Český olympijský výbor a
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Závody v doprovodném programu jsou financovány celou řadou sponzorů, a to Obec Mosty
u Jablunkova, MAFLEX-CZ s.r.o, TJ Sokol Mosty u Jablunkova, Sdružení obcí
Jablunkovska, VITALPLAST Mosty s.r.o. a mnoho dalších.
Ski areál v Mostech u Jablunkova byl vybrán jako jeden ze čtyř ski areálů v České republice.
Je to veliká čest nejen pro samotný ski areál, ale i pro celou obec Mosty u Jablunkova. Máte
možnost si zazávodit a seznámit se i s netradičními sporty. Bude příležitost potkat zajímavé
lidi jak z řad sportovců, tak i známých politiků. Účast už potvrdil i hejtman
Moravskoslezského kraje. A je to i možnost, užít si na dálku trochu olympijské atmosféry.
Přijďte se podívat, máte se na co těšit. Doufejme, že nám k hladkému průběhu celé akce bude
přát i počasí. Věříme, že přijdete v hojném počtu a přinesete sebou dobrou náladu.
Podrobnosti, aktuální program sledujte na stránkách www.olympijskyfestival.cz,
www.skimosty.cz
Za organizační výbor Josef Szotkowski

