„Veronika Velez-Zuzulová“ je už v Jasnej!
Bratislava, 11.1.2016 Vstup do nového roku znamenal pre našu historicky
najúspešnejšiu lyžiarku Veroniku Velez-Zuzulovú skvelý štart. Po víťaznom 3. mieste v
Santa Caterine, 2. mieste v Aspene a dvomi 6. pozíciami z Aare a Lienzu je priebežne
tretia v hodnotení slalomu a má tak v rámci súťaže stále šance na pódiové
umiestnenie. Generálnym partnerom Veroniky Velez-Zuzulovej je už desať rokov
UNIQA poisťovňa, a.s., ktorá jej blahoželá k tomuto úspechu, drží jej palce
v zajtrajšom preteku v rakúskom Flachau a pre fanúšikov Veroniky pripravila
prekvapenie.
„GO ZUZU“ v Jasnej
Výnimočným pretekom pre celé Slovensko ale aj Veroniku Velez-Zuzulovú budú preteky
Svetového pohára v Jasnej (SP Jasná 2016), ktoré sa týmto vrátia na Slovensko po 30 rokov
a budú tak pre našu krajinu historickou udalosťou. Veronika je navyše ich ambasádorkou
a UNIQA poisťovňa generálnym partnerom. Aj preto sa UNIQA v spolupráci s organizátormi
SP Jasná 2016 rozhodla pripraviť pre všetkých návštevníkov lyžiarskeho strediska v Jasnej
prekvapenie.
„Fanúšikovia Veroniky Velez-Zuzulovej
ju nájdu v Jasnej už teraz, aj keď zatiaľ
iba prostredníctvom jej lyžiarskych
„klenotov“ - medaily, dresy, prvé lyže,
videá a krátke filmy z jej úspechov či
súkromia a mnoho ďalších zaujímavostí
je pripravených vo FAN stánku
s názvom „GO ZUZU“, ktorý je pre
verejnosť otvorený v Jasnej celú
lyžiarsku sezónu,“ hovorí riaditeľka
marketingu a PR UNIQA poisťovne
Silvia Vlasková. V stánku je zároveň
obchod s oficiálnou kolekciou a
suvenírmi k preteku Svetového pohára
v Jasnej.
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„
Na preteky v Jasnej sa veľmi teším a som rada, že budem môcť vo svojej profesionálnej
kariére ešte zažiť, čo je to pretekať pred domácim publikom. Čo môže byť krajšie? Veľmi sa
teším aj zo stánku, ktorý nesie moje meno a fanúšikom sľubujem, že 5. - 6. marca sa tam
s nimi určite stretnem,“ povedala Veronika Velez - Zuzulová.
T. Zuzula: Veronike sa vyberá z viazania 1 skrutka, jej lyže idú potom rýchlejšie

Návštevníci Veronikinho FAN stánku v Jasnej si môžu detailne prezrieť originál slalomových
lyží pre profesionálnych pretekárov Svetového pohára, na ktorých Veronika pretekala.

Nájdu tam aj prvé Veronikine lyže, na ktoré ju jej otec s tréner Timotej Zuzula postavil už ako
3-ročnú. Bolo to na slovenských svahoch, konkrétne v Novej Bani na Vojšíne.
Timotej Zuzula trénuje svoju dcéru Veroniku od útleho detstva. UNIQA poisťovni poskytol
exkluzívne informácie o zákulisí a prípravách profesionálnych lyžiarov na svetové preteky:
Čo ste nevedeli o tréningu a pretekoch profesionálnych lyžiarov
-

od svojich 15-tich rokov odtrénovala Veronika približne 4 800 dní, čo je asi 19 200
hodín
na jeden tréning potrebuje lyžiar asi 3 páry lyží – tie sa počas tréningov testujú
a vyberajú sa tie, ktoré majú pre konkrétneho pretekára najlepšiu konštrukciu
počas jednej sezóny využije profesionálny lyžiar asi 5-30 párov lyží
jeden detail na lyžiach vie veľmi ovplyvniť výkon lyžiara, napr. Veronike sa vyberá
z viazania 1 skrutka a jej lyže potom idú rýchlejšie
lyžiarske topánky sa prispôsobujú a upravujú počas tréningov priamo na nohu
pretekára, druh viazania tiež
počas tréningu nesmie pretekár zabudnúť na dôsledný pitný režim (voda a niekedy
iontové nápoje)
najmä vo vysokých nadmorských výškach napr. USA musia mať pretekárky počas
tréningov k dispozícii kyslíkové masky a po jazde dýchajú kyslík
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Profesionálne lyžiarske topánky:
-

upravujú sa na presne mieru nohy pretekárovi
sú vyrábané na mieru z tvrdého plastu, často sa vybrusujú presne podľa potrieb
konkrétneho lyžiara
musia sedieť úplne natesno a presne priliehať na nohu pretekára, aj preto v nich
lyžiar vydrží „zapnutý“ len jedny preteky a po jazde si ich musí ihneď rozopnúť
na preteky musí mať Veronika minimálne 2 páry na mieru vyrobených lyžiarskych
topánok

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných
produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast
v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom
poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku
2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA
poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností
zastúpený v 19 európskych krajinách.
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