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Tekma svetovnega pokala v tekih 19. – 21. 1. 2018 je bila druga izvedba tekmovanja tega nivoja v
Planici. Izkušnje prve izvedbe in seveda izvedb na Rogli so pomembno prispevale k uspešni izvedbi.
Uspešnost izvedbe je bila potrjena od vseh udeležencev oz. akterjev na prireditvi. Tudi s strani FIS je
bila izvedba prireditve pohvaljena in brez bistvenih pripomb. Komentarji primerjav z naslednjim
prizoriščem tekem svetovnega pokala v Seefeldu so bili močno v našo korist. Seveda pa si s tem ne
moremo veliko pomagati.
Slaba prepoznavnost smučarskih tekov v Sloveniji se je odrazila v procesu pridobivanja sponzorjev in
samega obiska gledalcev na prireditvi, ki ga kljub relativno velikem vložku v promocijo lahko ocenimo
kot slabega.

Priprava prizorišča
Kombinacija umetnega in naravnega snega je zagotovila pripravo prog potrebnih za izvedbo vseh
predvidenih tekem. Pokazalo se je, da obstoječ sistem umetnega zasneževanja nebi zagotavljal
ustrezne priprave vseh prog.
Infrastruktura in postavitev stadiona sta bila na ustreznem nivoju in omogočala primerno izvedbo vseh
potrebnih aktivnosti.
Postavitev kontejnerjev za mazanje na zunanjem platoju je bila pravilna odločitev, ki je zagotavljala
ustreznejše pogoje za garderobe v notranjosti objekta. Zelo dobro je bil sprejet prostor za druženje in
ogrevanje tekmovalcev pred in po tekmi.
Tudi lokacija, kjer so bili postavljeni tovornjaki za mazanje smuči, je bila primerno izbrana.
Tudi press center in VIP prostor sta bila na primernem nivoju.
Področja za spremljanje tekem gledalcev na samem stadionu so se pokazala kot manj zanimiva. Zato
bo potreben razmislek o ureditvi prostorov za gledalce na robu brežine nad štadionom.

Izvedba tekmovanj
Številčna in izkušena ekipa tekaških delavcev iz okolice Ljubljane je skupaj z dodanimi lokalnimi
smučarskimi delavci uspešno izpeljala vsa tekmovanja. Pohvaljene so bile proge in njihova priprava,
kakor tudi tekoča izvedba tekem.
Na tekmovanju SP je sodelovalo čez 200 tekmovalk in tekmovalcev, ki jih je spremljalo enako število
trenerjev in serviserjev.

Gledalci
Pričakovanja o številu obiskovalcev oz. gledalcev tekme svetovnega pokala v tekih so bila verjetno večja
od doseženega števila. Prav velikega števila gledalcev tekaške tekme v srednji Evropi nimajo. PR
aktivnosti v medijih in oglaševanje na TV SLO so sigurno dosegle vse tiste, ki jih smučarski tek zanima
in so bili informirani o tekmovanju. Vložek v oglaševanje je bil 3x večji kot prihodki od vstopnine.
Obstajala so tudi žal neuresničena pričakovanja oz. napovedi o relativno velikih možnostih domačih
tekmovalk za vidnejše uvrstitve.
Ocenjene številke o številu gledalcev po dnevih 2500 sobota in 2100 nedelja vsebujejo tudi obiskovalce
dogodka WSD, ki se je dogajal oba dneva.

Promet in varnost
Število obiskovalcev v Planici v dneh prireditve ni presegalo kapacitet parkiranja v Planici.
Izkušnje preteklih prireditev so bile upoštevane in ni prihajalo do problemov obvladovanja
obiskovalcev.

Logistika in nastanitve
Zahteve in pričakovanja glede nastanitev in prevozov so nekaj drugačne kot pri skakalcih. Izvedba pa
je potekala brez večjih zapletov.

Ocena FIS
Na izvedbo tekem celinskega in svetovnega pokal v tekih ni bilo nobenih ustnih pripomb predstavnikov
FIS. Bomo videli kaj se bo nahajalo v pisnih poročilih.
Vse izjave so bile pohvalne organizatorjem za izvedbo, pohvaljena je bila izvedba tekaških prog in
infrastrukture, ki jo nudi NC Planica za izvedbo največjih tekmovanj.

Finančno poročilo
Prihodki
Trženje tekme SP v tekih v Sloveniji in kot kaže izkušnja z FISMAG tudi v tujini, ni enostavno oz. je zelo
zahtevno. Poleg omejitev, ki jih objektivno postavlja sama disciplina s svojo odmevnostjo in
priljubljenostjo med gledalci, je naslednja velika omejitev nestalnost pojavljanja prireditve na
koledarju.
Prireditev vsakih nekaj let ali tudi samo vsaki dve leti ima objektivno slabše »prodajne« možnosti.
Potencial »velikih« sponzorjev že pobirajo druge prireditve z večjo odmevnostjo ali prepoznavnostjo.
Zato so potenciali v manjših številkah več sponzorjev, kjer pa se trči na omejitve iz pogodbe s FISMAG.
Dejstvo je, da FISMAG odstopa od dosedanjega koncepta trženja in se bodo odprle nove opcije trženja
v bodoče. Sistem bo podoben skakalnim tekmam svetovnega pokala, ki omogoča bolj prilagodljiv izbor
sponzorskih paketov v smislu razpoložljivega potenciala sponzorjev (več manjših paketov z neko TV
vidnostjo).

Dejstvo je, da največji del sponzorsko pridobljenih sredstev lahko opredelimo kot donacijo. Brez
velikega osebnega angažmaja in mreženja nekaterih, ne bi bilo tega rezultata.
Prihodki TV pravic so večji, ker posamični štart pomeni samostojno tekmo z razliko od sprinterskih
tekem.

Stroški
Spremembe FIS pravil glede stroškov organizatorja, ki jih imamo do tekmovalcev in njihovega osebja
so samo spremenila vsebino stroška, ki v globalu ostaja v podobnem obsegu.
Nivo standarda za tekmovalce in spremljajoče osebje imamo relativno visok in bi lahko razmišljali o
racionalizaciji tega stroška v bodoče. Kontejnerji za mazanje smuči so velik strošek in bi morali najti
rešitev zapiranja ustreznih cenejših rešitev v 1. nivoju garaže.
Strošek najema objektov in pripravljenih prog NC Planica predstavlja problem, ki ga bo potrebno rešiti
na drugih nivojih oz. v pogovorih z državnimi strukturami. NC Planica je bil grajen za organiziranje takih
prireditev, ki pa imajo dolgoročni smisel samo pod pogojem, da zagotavlja organizatorju obvladljiv oz.
primeren končni finančni rezultat prireditve.
Ostali stroški so v mejah načrtovanih in predstavljajo relativno majhen potencial za zmanjšanje v
bodoče.

Zaključek
Druga izvedba tekem svetovnega poklala v tekih v Planici je dokazala, da smo sposobni organizirati ta
rang tekmovanja v zadovoljstvo nastopajočih in FIS.
Vsekakor pa bo potreben razmislek in pogovor v okviru SZS, kako naprej v postopkih kandidiranja za
organizacijo tekem SP v tekih. Ali slovenski trg prenese tekmo tekačev na tem nivoju? Na osnovi
dosedanjih izkušenj lahko resno dvomimo, da je ta rang oz. tip tekmovanja možno organizirati z
obvladljivim minusom finančnega izplena prireditve.
Žal tudi športni dosežki naših tekačev na smučeh niso na nivoju, ki bi upravičeval tak vložek. Verjetno
bi bila bistveno bolj smotrna investicija polovice ustvarjenega minusa v program priprav tekačev.
Organizacijo takega dogodka je potrebno oceniti tudi z vidika ekonomije oz. posla. V tem smislu lahko
ocenimo izvedbo tekme SP v tekih v Planici kot neuspešno.

Primož Finžgar
generalni sekretar OK Planica teki

