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Majstrovstvá sveta 2020 majú už svoje logo aj športového ambasádora 

 

     Napriek letnému, dovolenkovému obdobiu intenzívne pokračuje práca členov 
organizačného výboru Medzinárodných školských majstrovstiev ISF 2020  v cezpoľnom 
behu v Tatrách na Štrbskom Plese. V závere júna sa zišli na druhom zasadnutí 
v Liptovskom Mikuláši, kde boli prijaté základné organizačné dokumenty a plány práce 
jednotlivých komisií, podľa ktorých sa bude uberať práca organizačného výboru 
v ďalších mesiacoch. Odsúhlasené bolo aj logo celého podujatia a predstavený bol aj 
návrh prvého propagačného bulletinu. Významnou informáciou bolo aj predstavenie 
nového športového ambasádora majstrovstiev sveta, vynikajúceho slovenského 
olympionika v chôdzi Mateja Tótha. 

 

     Matej Tóth je slovenským štvornásobným olympionikom v atletickej disciplíne chôdza na 
50 km a je jedným z najúspešnejších slovenských atlétov histórie. Je olympijským víťazom 
v chôdzi na 50 km z roku 2016 /Rio de Janeiro/ i majstrom sveta v tejto disciplíne z roku 2015 
/Peking/. V rokoch 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018 vyhral aj celoštátnu anketu 
Slovenský atlét roka. Po úspešnej olympiáde v Rio de Janeiro v roku 2016 bol nominovaný aj 
v ankete Atlét roka v Európe. 

     Samotné logo podujatia predstavuje dvojicu mladých ľudí, bežiacich pod siluetou 
slovenského národného symbolu vo Vysokých Tatrách, pod Kriváňom. Je celé ladené 
v národných farbách bielej, modrej a červenej a jeho ozdobou je aj najvzácnejší tatranský kvet 
– Plesnivec Alpínsky. V kolopise loga je uvedené miesto a dátum podujatia „Tatry – Štrbské 
Pleso, SLOVAKIA, 18. – 23. 4. 2020“ a jeho anglický názov „ISF World Schools 
Championship Cross Country“, teda Svetové školské majstrovstvá Medzinárodnej školskej 
federácie v cezpoľnom behu. 

     Hlavné motto celého podujatia je: „Environmentálne, ekologické, športové a spoločenské 
podujatie – používaj pitnú vodu z vodovodu, presúvaj sa pešo, alebo vláčikom. Chráňme 
naše hory, pomôžeme sebe“. 

     Inšpekčná návšteva ISF na Štrbskom Plese v apríli tohto roku pod vedením predsedu jej 
atletickej komisie Nihata Dokera z Turecka vybrala a následne aj odsúhlasila bežeckú trať 
s dĺžkou 1 700 metrov, ktorú chlapci pobežia trikrát a dievčatá dvakrát. Keďže podujatie bude 
v poslednej dekáde mesiaca apríla, dá sa očakávať, že časť trate bude vtedy ešte pod  



 

 

 

 

 

 

snehovou pokrývkou, čo však pre pretekárov nebude problémom a s týmto variantom počítajú 
aj samotní organizátori. 

      Odsúhlasený bol aj rámcový program celých majstrovstiev, ktorých športový program sa 
bude odohrávať v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese. Príchody delegácií sa očakávajú 
v dňoch 17. a 18. apríla 2020, či už letecky cez letiská Krakov, Košice a Poprad, cez 
železnicu, alebo vlastnými dopravnými prostriedkami okolitých krajín. 

     V nedeľu, 19. apríla 2020 dopoludnia budú mať pretekári po otváracej porade vedúcich 
družstiev a trénerov oficiálny tréning na bežeckej trati v športovom areáli. Popoludní o 15.00 
sa v sektore bežeckého areálu uskutoční slávnostné otvorenie celého podujatia, ktoré bude 
pod vedením Ľubomíry Iľanovskej, riaditeľky Základnej školy v Štrbe s kolektívom. 

     Najdôležitejším dňom majstrovstiev bude pondelok, 20. apríla 2020, kedy sa od 11.00 
uskutočnia samotné preteky v cezpoľnom behu v štyroch kategóriách a to v súťaži školských 
družstiev dievčat a chlapcov a národných družstiev dievčat a chlapcov. Večer je zasa 
plánovaný  spoločenské stretnutie vedúcich družstiev a pozvaných hostí. 

     V utorok, 21. apríla 2020, bude tzv. Národný deň, kedy budú mať možnosť zahraniční 
účastníci podujatia spoznať tatranský región i mesto Poprad. Vďaka partnerovi podujatia, 
Železničnej spoločnosti Slovensko, budú môcť mladí ľudia cestovať tatranskou elektrickou 
železnicou a ozubnicovou železnicou zo Štrbského Plesa na Popradské Pleso, do Starého 
Smokovca, Tatranskej Lomnice a do Popradu za sprievodu svojich rovesníkov zo stredných 
škôl z Popradu. Večer sa v priestoroch hotela Patria uskutoční VEČER NÁRODOV, kde sa 
jednotlivé krajiny budú prezentovať krátkymi vystúpeniami – prezentáciou svojej krajiny. 

     V stredu, 22. apríla 2020, je naplánovaná Štafeta priateľstva /Friendship Rallye/ na trati 
medzi hotelom FIS a hotelom Patria, popoludní je na programe už záverečný ceremoniál opäť 
v bežeckom areáli, pod taktovkou Základnej školy v Štrbe. Večer sa mladí účastníci 
majstrovstiev stretnú na záverečnom ukončení a populárnej disco párty.  

     Odchod jednotlivých výprav domov je naplánovaný na štvrtok, 23. apríla 2020. 

     Na zasadnutí organizačného výboru bol odsúhlasený aj prvý propagačný bulletin MŠM 
ISF CB 2020, ktorý bol následne odprezentovaný aj na Valnom zhromaždení ISF 
v severoafrickom Maroku. Materiál predstavuje zahraničným účastníkom Slovensko, 
Slovenskú asociáciu športu na školách, Štrbu a Štrbské Pleso ako organizátorov podujatia,  



 

 

 

 

 

 

predstavuje tiež Vysoké Tatry ako najlepšiu európsku turistickú destináciu roka 2019, prináša 
mapky bežeckej trate i samotného Štrbského Plesa, ako aj rámcový program podujatia.                                                                                 

 

     Športovou generálkou na majstrovstvá sveta 2020 budú Majstrovstvá Slovenska 
v cezpoľnom behu, pri ktorých bude súčasne aj národná kvalifikácia našich pretekárov, 
v športovom areáli na Štrbskom Plese 15. októbra 2019 o 11.30 už na vytýčenej trati 
samotných MŠM 2020. Po týchto národných majstrovstvách v cezpoľnom behu bude známe 
aj zloženie slovenských reprezentačných družstiev a tiež aj vedúci výpravy. Tomuto podujatiu 
bude predchádzať o 10.00 v Hoteli FIS na Štrbskom Plese ešte aj tlačová konferencia so 
zástupcami regionálnych médií. 

     V rámci informovanosti a propagácie bude možné prípravu MŠM ISF CB 2020 sledovať 
na webovskej stránke podujatia www.isfcc.sass.sk  a na FB stránke k podujatiu ISF 
CrossCountry 2020. 

 

Tlačovú informáciu pripravili členovia organizačného výboru:  Andrea Ristová, Peter Chudý. 

      

      

 

 

http://www.isfcc.sass.sk/

