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Světový pohár v lyžování AUDI FIS v Söldenu zahájí novou sezonu 

Lyžařský cirkus v rámci světového 

poháru přivede letos poprvé hvězdy na 

jeviště do Söldenu  
Závodní horečka řádí před zahájením lyžařské sezony v Söldenu  

 

Leckterý lyžař, který si tuto zimu sjede poprvé na lyžích z ledovce Rettenbach, nebude 

věřit svým očím. Může se mu totiž klidně stát, že stejnou čtyřsedačkovou lanovkou 

vyjdete na horu na ledovec olympijská vítězka Benni Raichová, nebo že jinou 

olympijskou vítězku, Marii Rieschovou, zahlédne, jak odpočívá v baru na ledovci, 

vychutnává si tyrolské slunce a poslouchá oddechovou hudbu. Zrovna tak může spatřit 

Nora Aksela Lunda Svindala, který je znám svým smyslem pro humor. A americká 

hvězda a fanoušek Söldenu Bode Miller bude zase nejspíš někde pózovat pro 

fotografy, zatímco německá lyžařská hvězda Fritz Dopfer si mezi tréninkovými jízdami 

popovídá s řidiči sněhových rolb a s dělníky upravujícími závodní trať. Hvězdy, které se 

zúčastní světového poháru v alpském lyžování AUDI FIS Ski World Cup v Söldenu, 

tvoří pestrou směsici. 

 

Trať světového poháru se startem ve výšce 3040 m je posetá stovkami branek obřího 

slalomu v mnoha barvách. Pro laika je úplným zázrakem, že všichni závodníci mezi nimi 

najdou tu správnou trasu. Lyžování na nejvyšší úrovni na ledovci Rettenbach se podobá 

jakési rodinné lyžařské slavnosti. Ale do tuhého začne jít tehdy, když se pořádá 

kvalifikace na zahajovací závod světového poháru 27. a 28. října. Téměř všechny 

národnosti pořádají takové rozřazovací jízdy. Když se pak odpoledne prodlouží stíny, 

branky budou zase pečlivě uloženy na dolní stanici, řidiči sněhových rolb se znovu s 

vervou pustí do úpravy tratě na další den a odborníci všech národností se budou svorně 

radit, jak trať připravit. Přitom vedou také diskuse o tom, kdo bude letošním závodům 

dominovat.  
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Všichni závodníci a trenéři, pomocný personál i svazoví funkcionáři berou zahajovací 

závody velmi vážně a jen ti, kteří zůstanou po závodech s prázdnýma rukama, tedy bez 

zisku bodů, se pokoušejí vykládat úvodní závod pouze jako jistý trénink.  

„Závody v Söldenu jsou důležité, protože když se jich nezúčastníš, budeš o svých 

časových ztrátách přemýšlet ještě 3-4 týdny. Později v zimě následují závody a s nimi 

další šance na umístění vždycky už jen pár dní po sobě,“ říká trenér ÖSV a vedoucí 

závodu Rainer Gstrein. 

 

Na závody světového poháru na ledovci v Söldenu se diváci dostanou snadno a pohodlně. 

Autem nebo kyvadlovým autobusem (jehož cena je součástí vstupného) se dostanou po 

13 km dlouhé panoramatické silnici (nejvýše položené v Evropě) na parkoviště stadionu 

na ledovci. Z oblasti kolem cíle je vidět téměř celý závodní svah. Pouze prostor kolem 

startu se 3 – 4 brankami na rovné části ledovce není z cíle vidět. Tato úprava závodní 

tratě vstřícná k divákům je také důvodem, proč se v posledních letech vydávají na 

závody na ledovci celé davy diváků. Během dvou závodních dnů se v Söldenu očekává 

20.000 fanoušků lyžování. Už řadu let se v Söldenu organizuje také vlastní program 

fanklubů. Řada fanklubů už oznámila, že na letošní závody opět přijedou.  

V Söldenu se zároveň pořádají sportovní slavnosti na ledovci a slavnost Oktoberfest v 

obci. Nejhezčí na víkendu, kdy se v Söldenu konají závody světového poháru, je to, že 

kdo chce sám lyžovat, může lyžovat téměř neomezeně, protože na světový pohár je 

uzavřen jen jeden úsek ledovce v šířce 50 – 60 metrů, což na ledovci o rozloze 6 km² 

nepředstavuje žádné výrazné omezení provozu. A to nejlepší nakonec: lyžař s platnou 

permanentkou ušetří dokonce za vstupné na závody světového poháru, může sledovat, 

jak jezdí lyžařské hvězdy a může se mu i stát, že se s nimi potká na vleku.  

 

Předprodej vstupenek ve všech filiálkách Raiffeisenbank a u pokladen lanovek v 

Söldenu 05254/508 

 

Aktuální fotografie z okolí Söldenu, centra Alp lze nalézt zde: 

http://bildarchiv.oetztal.com/pindownload/login.do?pin=3J80S  

PIN-Code: 3J80S 
 

 

Kontakt pro média: 

Ötztal Tourismus 
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Leopold Holzknecht, BA (FH) 

leopold.holzknecht@oetztal.com 

T +43 (0) 57200 219  F +43 (0) 57200 201 

Informace a rezervace: 

Ötztal Tourismus 

Gemeindestraße 4 

6450 Sölden, Österreich 

T +43 (0) 57200 200 

info@soelden.com  skiweltcup.soelden.com   

Fotografie (tisk) a texty na www.presse.oetztal.com 

 

 
 

CENY VSTUPENEK sobota, 
27.10.12 

neděle,  
28.10.12 

so/ne  
27./28.10.12 

MÍSTA K STÁNÍ obří slalom ženy obří slalom muži 2 dny 

dospělí 17,00 17,00 29,00 

mládež (ročníky 1992 - 2002) 10,00 10,00 ----- 

děti (ročník 2003 a mladší) gratis gratis gratis 

(vstupné na závody, autobus Sölden - ledovec - Sölden) 

TRIBUNA    

dospělí, mládež, děti 41,00 41,00 ----- 

(vstupné na závody, místo k sezení na tribuně, autobus Sölden - ledovec - Sölden) 

VSTUPENKY VIP    

dospělí, mládež, děti 200,00 200,00  

(vstupné a místo k sezení na tribuně VIP v příslušný den (dni), autobus Sölden – ledovec - Sölden, 
občerstvení a nápoje v pavilonu VIP v prostoru cíle) 
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PROGRAM SVĚTOVÉHO POHÁRU 2012 

PÁTEK, 26.10.2012 

13:00-16:00 
hodin FIS Forum Alpinum Aréna Sölden 

18:30 hodin losování startovních čísel  
KRONE Weltcup Party 

Postplatz - centrum Söldenu 

SOBOTA, 27.10.2012 

9:45 hodin 1. jízda obřího slalomu žen ledovec Rettenbach 

12:45 hodin 2. jízda obřího slalomu žen ledovec Rettenbach 

návazně vyhlášení vítězů obřího slalomu žen ledovec  Rettenbach 

návazně Ö3-Party ledovec  Rettenbach 

17:00 hodin přehlídka fanklubů centrum Söldenu 

18:30 hodin vyhlášení vítězů a předávání cen žen Postplatz - centrum Söldenu 

18:45 hodin losování startovních čísel mužů 
KRONE Weltcup-Party 

Postplatz - centrum Söldenu 

19:00 hodin 
 

Weltcup Oktoberfest 
skupina Jetzendorfer Hinterhofmusikanten, DJ 
RM on Tour 
vstupné 11 eur za osobu – vstup od 18.00 

Aréna Sölden 

 
NEDĚLE 28.10.2012 

 
9:45 hodin 

1. jízda obřího slalomu mužů ledovec Rettenbach 

12:45 hodin 2. jízda obřího slalomu mužů ledovec Rettenbach 

návazně vyhlášení vítězů a předávání cen mužů ledovec Rettenbach 

návazně Ö3-Party 
předávání cen fanklubů 

ledovec Rettenbach 

 

 


