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POROČILO O IZVEDBI TEKOMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL
AUDI FIS SKI WORLD CUP - 54. ZLATE LISICE
Alpski Smučarski klub Branik, je v skladu s programom tekmovanj Svetovnega pokala za ženske pri FIS,
pripravljal tekmovanje za Audi Svetovni Smučarski pokal - 54. Zlato lisico, 6. in 7.1.2018 na
Mariborskem Pohorju.
Tekmi sta bili načrtovani v okviru članstva združenja prirediteljev tekmovanja Cluba 5, ob asistenci
lastnika marketinških in TV pravic družbe Infront, v sodelovanju profesionalne ekipe FIS z direktorjem
Atle Skardalom in Marcusom Mayerjem, ob tehnični pomoči Longinesa, ter članov ASK Branik in OK
Zlate lisice.
Priprave na izvedbo tekmovanja so potekala skozi vso leto. Delo je potekalo aktivno znotraj sektorjev,
delo med sektorji pa se je usklajevalo na skupnih sejah OK, ki so se sklicevala po potrebi.
OK je deloval pod vodstvom predsednika Davida Kastelica, ki je tudi predstavnik glavnega sponzorja
SAVA d.d..
Promocija prireditve je bila skrbno načrtovana: biltena tekmovanja, izdelava posterja, postavitev
jumbo plakatov na 150 mestih v Sloveniji, izdaja posebne priloge časopisa Večer na osmih straneh s
predstavitvijo programa tekmovanja.
Gospodarski odbor, ki je deloval znotraj OK, je je bil zelo aktiven in je uspel zagotoviti pred prireditvijo
načrtovana sredstva iz domačega marketinga, ki so nujno potrebna za normalno izvedbo tekmovanja.
Žal pa neugodne vremenski pogoji niso dovoljevali tehnično pripravo snega in posledično nezmožnost
izvedbe tekmovanja v Mariboru.
Na snežni kontroli se je to tudi potrdilo. Odločitvi snežnega kontrolorja FIS g.Hansa Grogla iz
Schladminga, da niso podani pogoji za izvedbo tekmovanja za svetovni pokal, je bila sprejeta ob
dejstvu, da je bilo na progi do starta slaloma dovolj pripravljenega in pomrznjenega snega, v
nadaljevanju in posebej v cilju, pa je primanjkovalo snega in s tem niso bili podani pogoji za normalno
izvedbe tekmovanja za svetovni pokal.
Ob koordinaciji z Mednarodno smučarsko organizacijo FIS in Infrontom, nosilcem tv pravic in
marketinga, smo dosegli dogovor za selitev tekmovanja v Kranjsko Goro in s tem zagotovili
organizacije tekmovanja za ženski svetovni pokal v Sloveniji.
Takoj smo stopili v dogovore z Alpskim smučarskim klubom v Kranjski Gori, s katerim smo pripravili
projekt organizacije, ki se je zaključil s podpisom potrebnih pogodb.

Največji problem so bile nastanitve, saj smo morali vse ekipe nastaniti na Bledu - namreč v Kranjski
Gori ni bilo možnosti, saj je bila polna gostov. S tem smo tudi zagotovili enakopravne pogoje za vse
ekipe – pogoj FIS.
Tako smo v treh dneh zaključili s planiranjem in se takoj lotili tehnične in organizacijske priprave.
Na tehničnem področju smo 29.12.2018 in 30.12.2018 pričeli z aktivnostmi v smeri preparacije proge.
V Kranjsko goro se je odpravila tudi prvi del ekipe iz Maribora, ki je bila od 2.1.2018 do tekme
nastanjena v Kransku gori.
Prav tako smo pričeli s postavljanjem vse potrebne infrastrukture - del tega smo že postavili v
Mariboru - šotor in tribuno, tako de je bila potrebna selitev in posredno velik logistični projekt v času
praznikov.
Vse tekmovalne zadeve - seje vodij ekip, žrebanja, smo izvedli na Bledu, Press center pa v Kranjski gori.
Na prizorišče smo postavili tribuno za 500 gledalcev, dodatni šotor za goste in partner goste.
Prodajo kart smo tudi letos organizirali z družbo Eventim in Pošto Slovenije v predprodaji in na samem
prizorišču.
Prometna ureditev je bila izvedena po dobri praksi organizatorjev za pokal Vitranc.
Na prireditev je bilo akreditiranih več kot 250 domačih in 150 tujih novinarjev, neposredno tv studio na
terenu pa so si organizirale štiri TV hiše (TVS, ZDF,SRF in ORF).
Prvi dan tekmovanja 54. Zlate lisice sonce, športni uspeh, 4.500 gledalcev, drugi dan na slalomu 4.000
gledalcev.
Na 54..Zlati lisici je bilo tako s strani tekmovalcev in spremljevalcev 361 udeležencev, ki so ustvarili
1457 nočitev.
Na tekmovanju je bilo prisotnih 25 držav udeleženk.
Sodelovanje s SZS in FIS je bila na najvišjem nivoju.
Preko Internetne strani www.goldenfox.org, smo tudi letos omogočili spremljanje priprav, izvedbe
tekmovanja in ostale potrebne informacije.
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ALPSKI SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR
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Priloga: Finančno poročilo
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David Kastelic l.r.

v EUR brez
centov

I.

Prihodki
Tuji sponzorji
Domači sponzorji
TV pravice
Vstopnice za ogled tekme
VIP vstopnice za ogled tekme
Donacije pravnih in fizičnih oseb
Najemnine za opremo

1100764
484.000
269.603
312.000
11.916
2.000
795
450

II.

Odhodki
Tehnični odbor
Organizacijski odbor
SZS - delež TV pravic
Varovanje prireditve
Prireditve
Objekti
Zdravstvena oskrba
Gostinstvo
Reklama in propaganda - oblikovanje
Prevozi
Akreditacije
Tisk transparenti
Potni stroški ekip
Nastanitve
Nagrade
Zavarovanje
Participacija ASK Branik
Fiksni stroški Lisica

1089570
248.999
57.716
78.000
26.184
14.131
81.262
17.621
72.432
10.776
2.400
4.895
9.686
38.256
86.461
212.486
28.259
60.000
40.000

III. Presežek prihodkov nad odhodki

.

Maribor, 20.2.2018
Generalni sekretar OK Zlata lisica:
Srečko VILAR

11.193

