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Biatlon pre všetkých, alebo nakukni za oponu
N ár od né ho bi at lo no vé ho
ce nt ra v O sr bl í
Biatlon patrí medzi najobľúbenejšie
športy na Slovensku možno práve
preto, že máme na Slovensku
skvelé podmienky pre rozvoj tohto
zimného športu. Viete však, že
biatlon má aj letnú podobu?

Biatlon poznáme najmä ako jeden z najpopulárnejších zimných športov a možno málokto
vie, že existuje aj letná verzia kombinácie
dvoch, na prvý pohľad odlišných športových
aktivít, streľby a behu na kolieskových lyžiach.
Ak vás zaujíma, čo je na pozadí tohto športu
či ako vyzerá Národné biatlonové centrum „za
oponou“, alebo by ste sa chceli stretnúť s našimi biatlonovými reprezentantmi, tak toto všetko a ešte oveľa viac vás čaká počas dňa otvorených dverí v Národnom biatlonovom centre
v Osrblí. Už v stredu, 15. septembra.

Deň otvorených dverí

15. 9. 2021 organizuje Slovenský zväz biatlonu
„Deň otvorených dverí“, kedy môžete nakuknúť
za oponu biatlonového areálu, zoznámiť sa, ako
prebieha letná príprava našich biatlonistov aj sa
dozvedieť o novinkách, ktoré pribudnú v ponuke areálu už budúci rok. Zoberte vaše deti na
deň plný športu a zábavy, možno si práve tento šport zamilujú a stanú sa nasledovníkmi Nasti Kuzminovej, Paulíny Fialkovej alebo Palka

Bohatý nesúťažný program

Pre deti je pripravený nesúťažný športový program na šiestich
stanovištiach, z ktorých najzaujímavejším bude určite streľba na
profesionálnej strelnici. Ide o výnimočnú príležitosť a podľa veku
malého alebo veľkého návštevníka sa bude strieľať z laserových,
vzduchových alebo malorážkových zbraní. Za netrafené terče sa
pokračuje, samozrejme, na trestné kolo, ktoré
je možné absolvovať behom, na odrážadle alebo na kolobežke. Účastníci a športovci, ktorí úspešne absolvujú všetkých šesť stanovíšť/
disciplín čaká sladká odmena.
Športové disciplíny doplní vedomostná úloha, pri ktorej sa návštevníci dozvedia „tajomstvá
a pikošky“ tohto krásneho športu. K biatlonu,
samozrejme, patrí aj fandenie a maskoti, preto si
telo po športovom výkone oddýchne pri kreslení
obľúbeného biatlonového maskota Vlčka.

Sprievodné aktivity
Hurajta. V čase od 10.00 do 11.00 hod. príde
všetkých návštevníkov povzbudiť aj naša najúspešnejšia reprezentantka Nasťa Kuzminova.

Kto by nechcel vidieť, ako trénujú biatlonisti v lete? Biatlonová exhibícia za účasti našich
skvelých dorastencov a juniorov uzatvorí hlavnú časť podujatia. Sprievodnými aktivitami
budú aj jazda na štvorkolke či skákací hrad.

Jediný biatlonový areál na Slovensku sa
nachádza v krásnom prostredí malej dedinky Osrblie v Banskobystrickom kraji, ktorá je
okrem biatlonu vyhľadávaná aj pre jej osobité čaro a možnosti aktívnej dovolenky, najmä
na bicykli. Občerstvenie pre návštevníkov zabezpečí Hotel Zerrenpach, ktorý je známy vynikajúcou gastronómiou a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti areálu.
Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Tí, ktorých zaujíma technické vybavenie a zázemie areálu môžu o 13.30 hod. absolvovať
komentovanú prehliadku s prezidentom Slovenského zväzu biatlonu Petrom Vozárom.
Deti určite zaujmú snežné pásové vozidlá (tzv.
ratraky) a snežné delá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy profesionálnych bežkárskych tratí.

Neváhajte, v stredu 15. 9. 2021 bude Národný biatlonový areál patriť všetkým!

