ODZNAKY
z majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách
v r.1970.

2.
Prvé oficiálne preteky na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách sa uskutočnili 26.-29.2.1920 a to
v disciplínach: v behu a skokoch na lyžiach, v hokeji, v rýchlokorčuľovaní a krasokorčuľovaní.
Ďalšie preteky vo Vysokých Tatrách svetového významu boli Majstrovstvá sveta v lyžovaní
v r.1935. Najväčšou športovou udalosťou v bývalom Československu boli v roku 1970 ďalšie
majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo Vysokých Tatrách, ktoré sa konali
14.-22. februára.
Týmto majstrovstvám sa venovala veľká pozornosť po všetkých stránkach. Vybudovali sa, alebo
sa zmodernizovali hotely, ubytovne, parkoviská, lanovka na Hrebienok, zubačka na Štrbské
Pleso, dobudovali sa bežecké trate a hlavne skokanské mostíky.
Z týchto majstrovstiev sa uskutočnil prvýkrát priamy televízny prenos vo farbe.
Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo vyše 500 športovcov z 25 krajín sveta.
Vysoké Tatry si za vynikajúcu organizáciu majstrovstiev sveta vyslúžili svetové uznanie.
Veľký dôraz sa kládol aj na propagáciu a reklamu týchto majstrovstiev sveta.
Bola vydaná séria poštových známok v hodnotách 50 hal, 60 hal, 1 Kčs, 1,60 Kčs a nálepný list
s príslušnými známkami vrátane obálky prvého dňa vydania.
Rovnako aj plakety z týchto majstrovstiev sveta potvrdzujú význam aký sa kládol na propagáciu,
čo dokumentuje i celý rad odznakov vydaných práve pre túto príležitosť.
Zberateľom odznakov touto formou predkladáme súhrn všetkých nám známych odznakov
venovaných majstrovstvám sveta v klasických lyžiarskych disciplínach FIS – 1970, Vysoké
Tatry.
Boli vydané osobité odznaky pre všetkých zainteresovaných organizátorov a funkcionárov, pre
pretekárov – bežcov, skokanov, pre rozhlas, televíziu a tlač, fotoreportérov, technikov

a zdravotníkov. Propagačné odznaky boli vyhotovené z rôznych materiálov, v rôznych
veľkostiach a farbách.
Majstrovstvá sveta propagovali na odznakoch aj niektoré firmy a zariadenia, napr. Benzinol,
Klimatické kúpele a hotel FIS.
Prehľad odznakov je v katalógovej časti, ktorý nemusí obsahovať všetky odznaky vydané pri
tejto príležitosti. Radi prijmeme pripomienky a doplňujúce podnety. Našou snahou je dať do rúk
zberateľov odznakov malú pomôcku.
Aj touto formou chceme urobiť malý krôčik na propagáciu našich prekrásnych Vysokých Tatier,
lebo situácia aká je dnes na Štrbskom plese nás vôbec neteší. Je veľká škoda, že časť objektov,
ktoré sa vtedy vybudovali chátra. Napr. skokanské mostíky. Tieto mostíky na Štrbskom plese
spĺňali aj tie najprísnejšie parametre medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Veríme, že pán
Sýkora, starosta Štrby, ktorého poznáme ako človeka zanieteného pre rozvoj Štrbského plesa,
urobí aj ostatnými nadšencami, podnikateľmi, dobrovoľníkmi a športovými funkcionármi všetko
pre to aby Štrbské pleso získalo zašlú športovú slávu.
Veľkosti odznakov nezodpovedá skutočným rozmerom.
KATALÓGOVÁ ČASŤ

