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POROČILO O IZVEDBI SVETOVNEGA POKALA V
TELEMARK SMUČANJU NA KRVAVCU, 7.-8. FEBRUAR
2018
Na pobudo FIS predstavnikov na kongresu v Portorožu smo s RTC Krvavec sprejeli organizacijo tekem
Svetovnega pokala v telemark smučanju. Sprva je bila na Krvavcu mišljena enoletna pavza, ker so bile
najavljene tekme svetovnega pokala v Ameriki ravno v terminu, ki bi nam najbolj ustrezal glede na
proste kapacitete v hotelu na Krvavcu. Časa za priprave in organizacijo je bilo relativno malo in zato izziv
toliko večji. Poleg prostih kapacitet za spanje na Krvavcu je bilo potrebno zagotoviti tudi finančna
sredstva za vrhunsko izvedbo tekem, kar je bilo v danem trenutko toliko večji izziv.

Ob obisku direktorice svetovnega pokala ge. Andreje Jovan smo se dogovorili o vseh tehničnih vprašanjih
o izvedbi tekmovanja. Dorekli smo lokacijo proge in vse nejasnosti okoli telemark elementov na njej.
Direktorica je zelo pozitivno ocenila našo trenutno pripravljenost.

Priprava tekmovalnih prog je vedno velik izziv, vendar so glede na izkušnje iz prejšnjega leta, upravljalci
strojen RTC Krvavec opravili delo z odliko. Na roke nam je šla tudi narava z obilno snežno podlago. Proga
je bila pripravljena vrhusko in je omogočala enake pogoje za vse tekmovalce.
Glede na vremenske neprilike prvega dne, je moral FIS tehnični delegat odpovedati tekmo. Čez noč in
zjutraj je zapadlo ogromno novega snega, ki ga ni bilo mogoče očistiti s tekmovalnega poligona. Tako
organizator kot FIS tehnični delegat smo se strinjali, da tekmo prvi dan odpovemo in se pripravimo za
paralelni sprint naslednji dan.

Prijavljenih je bilo 52 tekomovalk in tekmovalcev iz 10 držav. Ekipe so bile nastanjene v hotelu Krvavec.
Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni z namestitvijo, ki je praktično v cilju tekmovalne proge.
Prenos v živo je zagotovilo podjetje TeleHo, ki je preneslo signal iz prizorišča na Norveško nacionalno
televizijo, Olympic channel (Eurosport), Francoski nacionalni športni TV kanal ter Švicarsko nacionalno
TV/športni program.
RTV Slovenija je predvajal a posnetek tekme v petek, 9. Februarja 2018 po otvoritvi Olimpijskih iger. Po
statistiki ogledov, je bil posnetek najbolj gledana športna oddaja na Slovenskem.

FINANČNO POROČILO:
Prihodki (EUR):
Sponzorji
Kotizacija tekmovalci
Skupaj

8.00,00
8.460,00
16.460,00

Odhodki (EUR):
Nastanitev ekip
FIS fee
Tehnični delegat
FIS race director
Materijalni stroški
TeleHo live stream
Skupaj

7.000,00
1.400,00
1.000,00
600,00
460,00
6.000,00
16.460,00
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