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ORGANIZAČNÝ VÝBOR FINIŠUJE S PRÍPRAVOU MAJSTROVSTIEV 

 

     V závere mesiaca februára sa v Športovom areáli SNOW na Štrbskom Plese 
uskutočnilo ďalšie zo zasadnutí organizačného výboru Medzinárodných školských 
majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu 2020, ktoré sa venovalo aktuálnemu stavu príprav 
na toto najvýznamnejšie športové podujatie vo Vysokých Tatrách v roku 2020. Aktuálna 
zdravotná situácia v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID 19 už zredukovala 
aj pôvodný počet prihlásených krajín, ktorých v súčasnosti zostalo 23. Ako prvá sa 
odhlásila Čína, s organizačným výborom nekomunikuje ani Kanada a práve v deň 
konania OV prišlo odhlásenie Talianska. 

 

     Aj tak zostáva celkový aktuálny počet účastníkov týchto Majstrovstiev sveta na Štrbskom 
Plese na čísle 500. Začali prichádzať aj upresnenia príchodov jednotlivých výprav, ako prvé 
na Štrbskom Plese už 17. apríla 2020 privítame výpravy Austrália a Nového Zélandu a tiež 
domáceho Slovenska. Okolité krajiny Maďarsko, Rakúsko a Česká republika zase potvrdili 
príchody vlastnými autobusmi, ďalších desať krajín s 237 účastníkmi z celého sveta plánuje 
priletieť do poľského Krakova, odkiaľ ich organizačný výbor prepraví na Štrbské Pleso 
autobusovou dopravou. 

     Spomínaných 23 prihlásených krajín teda tvoria: Austrália, Rakúsko, Belgicko FC 
a Belgicko Flanders, Čile, Česká republika, Veľká Británia, Gruzínsko, Maďarsko, Írsko, 
Izrael, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Katar, 
Španielsko, Turecko, Spojené Arabské Emiráty, Francúzsko a Slovensko, no a zatiaľ aj 
Maroco, no jeho účasť je v týchto chvíľach tiež otázna.. 

     Organizačný výbor pozitívne zhodnotil aj obe prípravné februárové akcie, jednak prvé 
stretnutie dobrovoľníkov z radov študentov z troch stredných škôl z Popradu, ako aj spoločné 
tréningové stretnutie dievčenskej i chlapčenskej reprezentácie priamo na Štrbskom Plese pod 
vedením Martina Illeša, vedúceho slovenskej výpravy na MŠM ISF CB. Pre lepšiu 
propagáciu samotného podujatia ako aj samotného školského športu sa zvažuje aj možnosť 
wifi prenosu cez internet zo samotného podujatia. 



       

 

 

 

 

 

 

Otvoreným bodom programu majstrovstiev je zatiaľ Štafeta priateľstva, ktorú organizačný 
výbor zvažuje vo dvoch variantoch. Tá prvá by sa mohla uskutočniť na trati medzi hotelmi 
FIS a Patria a tá druhá, oveľa atraktívnejšia, na trati po chodníku okolo samotného jazera 
Štrbské Pleso. Finálne rozhodnutie o výbere varianty prijme organizačný výbor bezprostredne 
počas samotných majstrovstiev v závislosti od počasia a počtov účastníkov, prihlásených do 
štafety.                                                                        

 

     Prerokovaný bol aj variantný návrh na program  voľného, tzv. kultúrneho dňa účastníkov 
podujatia s navrhovanými výletmi na Popradské pleso, do Starého Smokovca a na Hrebienok, 
do Tatranskej Lomnice a lanovkou na Štart, ako aj do AquaCity Poprad a samotného mesta 
Poprad. Vyvrcholením tohto kultúrneho dňa bude tzv. Večer národov, ktorý začne 
prezentáciou a kultúrnym programom slovenskej výpravy ako usporiadajúcej krajiny. 

 

 

Tlačovú správu spracovali členovia OV Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter Chudý 


